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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وَ هُ ، وَ َواِجٌب َمَع ُمَفاَجَأِة اْلَعُدوِّ ، َوُهَو َفْرُض كَِفاَية  ، َمَع ُكلِّ َبرٍّ َوَفاِجر   َواْلـَخاِمُس: اْلـِجَهادُ : )قال 

 مْ يهِ لِ يَ  نْ مَ  م  وْ قَ  ل  كُ  ُل اتِ قَ يُ فَ  ،ر  كَ ذَ  ف  ل  كَ مُ  م  لِ ْس مُ  ل  كُ  :وَ هُ  ُل اتِ قَ مُ ـ، الْ ة  َح ـالَ َص مُ ، وَ وم  نُ غْ مَ ، وَ ل  اتَ قَ مُ ، وَ ل  اتِ قَ  مُ َل عَ  ٌل مِ تَ ْش مُ 

  د   بُ َل ، وَ وِّ ُد عَ الْ  نَ مِ 
ْ َل ، وَ هِ نِ ذْ إِ  بِ ل  إِ  ُل اتَ قَ  يُ ، َل ي  مِ أَ  نْ مِ  ش  يْ َج  لِّ كُ لِ ُُ ِ َل ، وَ هِ نِ ذْ إِ  بِ ل  إِ  ٌث َد َح  ُث َد   َُ ْلُمْسلِِمنَي اْلِفَراُر لِ  ل   

ْ  مْ ـلَ  ُش يْ َج ـالْ  رَ فَ ا ظَ ذَ إِ ، وَ مْ هِ ِمْن ِمْثلِ   عَ فَ نْ  مَ َل ا بِ ئ  يْ وا َش ْتلِفُ  يُ َل ، وَ رَ َج وا الش  عُ طَ قْ يَ  مْ ـلَ وا، وَ قُ رِ َُ
 ِبٍّ رْ َح  ل  : كُ ُل اتَ قَ مُ ـالْ وَ  ،ة 

َ ُخ  هِ بِ  رَ فِ ا ظُ ذَ إِ ا، وَ ر  كَ ذَ  ،ل  اقِ عَ  ،اغ  الِ بَ  انَ ا كَ ذَ ، إِ ن  مَ أْ تَ ْس  مُ َل ، وَ يٍّ مِّ ذِ بِ  َس يْ لَ  ، م  لِ ْس مُ بِ  اءِ َد فِ الْ ، وَ نِّ مَ ـالْ وَ  ،لِ تْ قَ الْ  نْيَ بَ  امُ مَ اْلِ  يِّ

 ل  كُ  َك لِ َذ كَ ، وَ هُ لُ َمْن َبَذَل ِمنُْهُم اْلـِجْزَيَة َحُرَم َعَلْينَا َقتْ ، وَ هُ بُ لَ َس  هُ لَ فَ  هِ يْ لَ ا عَ ك  مِ هَ نْ مُ  ِب رْ َح ـالْ  الِ  َح ِف  هُ لَ تَ قَ  نْ مَ ، وَ ل  َم بِ  وْ أَ 

 ْس مُ  هُ نَ م  أَ  نْ مَ 
 ْس مُ  لِّ كُ  انُ مَ أَ  ح  ِص يَ وَ  ،مٌ لِ

 هُ ولَ ُس رَ وَ  اهللَ ب  َس  وْ أَ  ،م  لِ ْس مُ ى بِ نَ زَ  وْ أَ  ،م  لِ ْس مُ  َل تَ قَ  نْ مَ  ل  كُ وَ  ،َذَكر  َوُأْنَثىِمْن ، م  لِ

ُ ُيَ  ُض رْ اْلَ وَ ،   اهللُ رَ كَ  ذَ َم كَ  مُ امَ اْلِ  هُ ُس مِّ ُيَ  ُل َم ـالْ فَ  ؛ٌض رْ أَ وَ  ،اٌل : مَ مْ هُ نْ مِ  ومُ نُ غْ مَ ـالْ وَ  ،هُ َد هْ عَ  َض قَ تَ انْ   نْيَ بَ  امُ مَ اْلِ  ي 

 اَج رَ َخ ـا الْ هَ يْ لَ ا عَ نَ لَ  ن  أَ بِ  ؛ض  رْ  أَ َل عَ  وْ أَ  ،ة  د  مُ  ال  تَ قِ  كِ رْ  تَ َل عَ  وْ أَ  ،ل  َم بِ  س  فْ  نَ َل عَ  ْت انَ كَ  نْ إِ  ةِ َح ـالَ َص مُ ـالْ ا وَ هَ مِ ْس قَ ا وَ هَ فِ قْ وَ 

 ذَ  ي  أَ  ،اهَ يْ لَ عَ  اٌج رَ ا َخ نَ لَ وَ  مْ هُ ـلَ  وْ أَ  ،اهَ نْ مِ  مْ اهُ نَ ْج رَ ْخ ا أَ نَ دَ رْ ى أَ تَ مَ 
 (.ازَ َج  َل عَ فَ  َك لِ

 

يخ  يقول  من العبادات: اجلهاد أي اخلامس ()َواْلـَخاِمُس : الشَّ

ذين وفاجٍر، وهذا خالف  لفعل اخلوارج الَّ  بر   مع كل   أي اجلهاد مرشوع   ،(ر  اجِ فَ وَ  رٍّ بَ  لِّ كُ  عَ مَ )فقال: 

 سواءً  ،أمر املسلمني   ه اهلوّلَّ  ن  ه مع ُكل  م  ة يقولون: إنَّ نَّ ام أهل الس  ر، وإنَّ دون الفاج يشرتطون اجلهاد مع الب  

 .أو كان فاجًرا ،اكان بر  

سلمني أي جيب عىل عموم امل (ة  ايَ فَ كِ  ُض رْ فَ ) هُ ن  إِ  :ومعنى قوله ،(ة  ايَ فَ كِ  ُض رْ فَ  وَ هُ وَ ): ف يقول املصن  

 (،وِّ ُد عَ الْ  ةِ أَ اَج فَ مُ  عَ ٌب مَ اجِ وَ )فقال:  ؛واحدًة منها عىل األعيان، وذكر صورةً  نةٍ معيَّ  انٍ دون أعياهنم، وجيب يف أحي

 :عل العيان ف مواضعَ  ام يكون واجب  فاجلهاد إن  

(،: بقوله ف هو ما أشار له املصن   :لاملوضع األوَّ  م ]د  أي حني  )َواِجٌب َمَع ُمَفاَجَأِة اْلَعُدوِّ ، وحني [هم ه 

 .وىلورة األُ ن اجلهاد واجًبا عىل األعيان، هذ ه الص  وفهنا يك ،دفعٍ  جهاد   يكون اجلهاد

  :انيةورة الثَّ والص  
ٍ
 ،« بيِّ كان اجلهاد واجب ا عل أصحاب الن  »ه قال: أنَّ   ما جاء عن عطاء

 كفايةٍ  فرض   يكون امفإنَّ  بعدهم ن  م   اوأمَّ  األعيان، عىل عليهم واجًبااجلهاد  كان -عليهم اهل رضوان- حابةفالصَّ 

 .موجبه وجود عند
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م فَّ قالوا: عند التقاء الصَّ  :اجلهاد فرًضا عىل األعيان اون فيها يكالثة مَّ ورة الثَّ والص   ، وهذا داخل  يف قول ني 

(،ف: املصن   صبح اجلهاد فرًضا فيب، ق  كوص عىل الع  ه حيرم اّلهنزام والن  ان فإنَّ فَّ فإذا التقى الصَّ  )َمَع ُمَفاَجَأِة اْلَعُدوِّ

 عىل األعيان.

وخصَّ امرًأ  ،قالوا: إذا ندب إليه اإلمامُ  :ا جيب فيه اجلهاد ويكون فرًضا عىل األعيانابع مَّ املوضع الرَّ 

 ي  بع  
 ي  ، فإذا كان إمام املسلمني قد ندب شخًصا بع  هم نم

هذ ه احلالة، وهو  ه جيب عليه اجلهاد يف، وأمر ه باخلروج فإنَّ هم نم

 ة.ل  ات  جهاد املق

 .كفايةٍ  اجلهاد يكون فرض   األمور األربعة فإنَّ   هعدا هذ اا موأمَّ 

 ام عىل العموم.أي ليس واجًبا عىل األعيان، وإنَّ  كفايةٍ  ومعنى كونه فرض  

 ه جيب القيام به يف كل  أنَّ  فيظن   ،«ةِ اعَ الس   امِ يَ  قِ َل اض  إِ مَ  ادُ هَ جِ ـالْ »:  بي  اس يسمع قول النَّ وبعض النَّ 

اْلـِجَهاُد َماض  إَِل قِيَاِم »:  بي  النَّ  بقول املراد أنَّ  ،«واحلكم العلوم جامع» يف ، وقد ذكر ابن رجٍب حلظةٍ 

اَعةِ   .ظةٍ حل كل   يف موجوًدا يكون أن جيب هأنَّ  معنا ه وليس ،منسوخٍ  غري باٍق  حكمه، يف ماضٍ  هأنَّ  أي ،«الس 

ض  اجلهاد فلم ي   غزوةً  عرشة   ام قاتل وغزا ثالث  إنَّ   بيَّ النَّ  قال: ودليل ذلك أنَّ   يف كل   نكُ من حني ُفرم

 .اًل مقاتم  حلظةٍ 

 الة وأتم  نا أفضل الصَّ عليه وعىل نبي  - بن مريم  امان حينام ينزل عيسى يف آخر الزَّ  ما جاء أنَّ  :اينواألمر الثَّ 

ُ الصَّ ينترش اإل فيكون يف وقته امتناع  من القتال، حينام -سليمالتَّ   َ ت ُل اخلنزير، قال: واحلكم سالم، وُيك  ليب، وُيق 

ام هو ، وإنَّ حنيٍ  وقٍت ويف كل   ، فدلَّ ذلك عىل عدم نزول املقاتلة يف كل  بن مريمايف عهد عيسى  هنا قتاًّل  بيد أنَّ باٍق 

، فرًضا عىل هم ند وجود موجبم كفايٍة ع ، فيكون فرض  وقٍت  وإن مل يكن موجوًدا يف كل   ،هُ مرشوع  أصلُ  ،هُ باٍق حكمُ 

 تي ذكرنا.األعيان يف املواضع األربعة الَّ 

، َوُمَصاَلـَحة  ) :أربعة أشياء   (َعَل )أي اجلهاد  (َوُهَو ُمْشَتِمٌل ) :يخيقول الشَّ  ، َوَمْغنُوم  ، َوُمَقاَتل  فبدأ  ،(ُمَقاتِل 

 ،(ُكل  ُمْسلِم  ُمَكل ف  َذَكر  )ُهَو  :م بالقتال يف اجلهاد، فقالذي يقوأي الَّ  ، (ُمَقاتِل  الـ)فقال:  ل هذ ه األمور األربعةبأوَّ 

ته أهليَّ  من كان دونه فإنَّ  ألنَّ  (؛ُمَكل ف)الـدون من عادا ه،  ،(ملِ ْس مُ )ـ الإّلَّ  -ه عبادة  ألنَّ -فال ُُي اطُب باجلهاد 

جال  عىل الر  إّلَّ  فال تكون املقاتلة واجبةً  ر(،َذكَ )جه إليه اخلطاب فال يتَّ  ،ة األداءأهليَّ  [عني]أ ،أو معدومة   ،ناقصة  

 ُرضون مأّن   :منها بأمور   سبقوهن   جالالرِّ  أن   َوَذَكْرنَ   بي  الن   نْيَ تَ ساء أَ النِّ  أن  » :ساء، ودليل ذلكدون الن  

 املقاتلة جهاد ]أعني[ ؛اجلهاد نَّ أ عىل ذلك فدلَّ  ،«ذلك نَ لْ عَ فْ يَ  ل ساءوالنِّ  ،يقاتلون مأّن   :ومنها واجلمعة، اجلمعة

 .ساءالن   دون جالالر   حق   يف مرشوع   هو امإنَّ 
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َ   ،(َفُيَقاتُِل ُكل  َقْوم  َمْن َيلِيِهْم ِمَن اْلَعُدوِّ )يخ: يقول الشَّ  ة  ملعنى القتال الواجب، وهو هذ ه اجلملة مف

 .إليه اإلمامُ  ب  دُ ن   أن ي  إّلَّ  ؛للبعيد ى الوجوُب ام يكون ملن يليه، وّل يتعدَّ فإنَّ  ؛اجلهاد الواجب

ب هو وُياط   ،ه جيبأنَّ  عىل بعض املسلمني يف بعض البلدان ظنَّ  اعتداء   د  جم ه إذا وُ أنَّ  اس يظن  وبعض النَّ 

 .ةل  باجلهاد واملقات  

 .  فكام سيأيت يف اجلملة القادمة من كالم املصن  -عنه  اام كان منهي  وليس األمر كذلك، بل لربَّ 

، َل ُيَقاَتُل إِل  بِإِْذنِهِ ): قال تي يذكروهنا يف ة وعالمتهم الَّ نَّ من شعار أهل الس   ،(َوَل ُبد  لُِكلِّ َجْيش  ِمْن َأِمي 

   ه اهلوّلَّ  ن  م  اع، ف  ع له وُيط  م  من وجود أمرٍي ُيس   بدَّ  ه ّلأنَّ  :ون عليها يف كتب أبواب العقائدكتب الفقه، وينص  

لة املقات   فال يصح   ،«باب اجلهاد»آكدها من هذ ه األمور بل من  ؛دةٍ اع يف أموٍر متعدَّ ع وُيط  م  ه ُيس  فإنَّ  منيملسلأمر ا

 .بدون إذن اإلمام

 والذن عل نوعني:

  َّا إذن  وأمر  باملقاتلةإم. 

  َّا عدم هني  عنهوإم. 

م ورت  من هاتني الص   واحدةٍ  وُيتلف احلكم يف كل   إليه كان واجًبا عىل األعيان،  ب  د  به ون   ر  م  ذا أ  ه إ، فإنَّ ني 

دب، ولذلك فال أو النَّ  ،أو اإلباحة ،يف فرض الكفاية ه يكون داخاًل ا فإنَّ ن به إذًنا عام  ذم ام أ  وإنَّ  ،عنه ه  ن  ا إذا مل ي  وأمَّ 

 لة بدون إذن اإلمام.جيوز املقات  

محن بن حسن الرَّ يخ عبدمن أهل العلم، ومنهم الشَّ  وقد انعقد إمجاع أهل العلم عىل ذلك، ذكر ه غري واحدٍ 

 بإذن اإلمام لة إّلَّ ّل جيوز جهاد املقات  ه ا: إنَّ وغري ه، فقالو وابن قدامة   ،علموكثري  من أهل ال -ة اهل تعاىلعليه رمح-

 .فكام ذكر املصن  

َْدُث َحَدٌث إِل  بِإِْذنِهِ )قال:  ُُ  ه؛ بإذنأو اعتداء  عىل أحٍد إّلَّ  ، األرضأي وّل جيوز إحداث حدٍث يف ،(َوَل 

، كام هي القاعدة باختيار وترجيح الماماٌط نَ ه مُ ا عل املصلحة فإن  وما كان مبني  عىل املصلحة،  ة  هذ ه األمور مبنيَّ  ألنَّ 

 فاق فقهاء املسلمني.رة بات  املقرَّ 

ِل  لِْلُمْسلِِمنَي اْلِفَراُر ِمْن ِمْثلِهِ ): قال َُ هم يف العدد أو أي إذا التقى املسلمون مع غريهم فكانوا مثل   ،(مْ َوَل 

، نوب العظام عند اهل ذلك من كبائر الذ   حف، فإنَّ  يوم الزَّ وّل  فال جيوز هلم الفرار عنهم، وّل تركهم، والتَّ  ،أقلَّ 

 .األمرين من اهل  أحدُ  لة، إىل أن يأيت  ب واملصابرة واملقات  الصَّ بل جيب 
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ِرُقوا): قال ْ َُ أي إذا ظفر املسلمون وجيش املسلمني ظفروا بأحٍد من املقات لني  ،(َوإَِذا َظَفَر اْلـَجْيُش َلـْم 

ِْرُقوا(،)بأمواهلم أو بأنفسهم  َُ عذيب ق، هنى عن التَّ ر  عذيب باحل  هنى عن التَّ  اهل  ألنَّ  ؛قر  يتلفوها باحل  مل  أي َلـْم 

 .أيب هريرة  باحلرق كام ثبت ذلك من حديث 

َجرَ )قال:   [5احلرش: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ، فيه إتالًفا من غري فائدةٍ  ألنَّ ؛ (َوَلـْم َيْقَطُعوا الش 

أديب، وكانت فيه مصلحة  عذيب والتَّ  أن يكون من باب التَّ جر، إّلَّ األصل عدم قطع الشَّ  ذلك عىل أنَّ  فدلَّ 

 ، فيجوز بإذن اإلمام.ومنفعة  

أن ينتفع به املسلمون، فال جيوز إتالفه بال  ىلو  واأل  للامل،  د  هذا إسفا ألنَّ ؛ (لُِفوا َشْيئ ا بَِل َمنَْفَعة  َوَل ُيتْ )قال: 

 لني.للمقات   وإضعاٍف  ومتكنيٍ  ةٍ للمسلمني، كأن يكون زيادة قوَّ  ةٍ عامَّ  منفعةٍ 

، َوَل ُمْستَ ): قال يٍّ  :ار أنواعٌ الكف   ،(ْأَمن  َواْلـُمَقاَتُل: ُكل  َحْرِبٍّ َلْيَس بِِذمِّ

 .اا أن يكون حربي  إمَّ  -

 .اي  ا أن يكون ذم  وإمَّ  -

 .ًداأو معاه   ،ا أن يكون مستأمنًاوإمَّ  -

 .فال صلح بينهم وّل عهد ،ذي كان بينه وبني املسلمني عدم صلٍح هو الَّ  فاحلريب  

ن  هو  ي  م  والذ    .ه املسلمون عىل أرضه وعىل نفسهقد صاحل ،كان يف بالد املسلمني مقياًم بني أظهرهم م 

كام سيأيت من - ولو بامرأةٍ  ،من املسلمني إذا دخل بالد املسلمني بأماٍن من أحدٍ  ه احلريب  ن فإنَّ م  ا املستأ  وأمَّ 

 . يخ بعد قليلٍ كالم الشَّ 

ن  أ  ت  س  ومُ  ،ي  : ذم  م ثالثة  وأهنَّ  ؛ارإًذا عرفنا أنواع الكفَّ   .ريب  واحل -ويف معنا ه املعاهد- م 

لة إنَّ   .د إذا نقض العهل إّلَّ ات  ق  ه ّل يُ ن فإنَّ م  واملستأ   ي  م  ا الذ  يف األصل، وأمَّ  ام تكون للحريب  واملقات 

ا)قال:   ، َذَكر  ل 
ا، َعاقِ أو  ،بأن كان دون البلوغ ؛كليفلة من كان دون التَّ أي فال جيوز مقات   (إَِذا َكاَن َبالِغ 

 م.هُ لُ ت  وّل ق   ،همتُ ل  فال جتوز مقات   ؛أو امرأةً  ،غري عاقلٍ 

، َأْو بَِمل  ): قال ، َواْلِفَداِء بُِمْسلِم  َماُم َبنْيَ اْلَقْتِل، َواْلـَمنِّ َ اْلِ اإلمام إذا ظفر  إنَّ  :يقول ،(َوإَِذا ُظِفَر بِِه ُخيِّ

 :لة، ُخري   بني ثالثة أمورٍ ني حال املقات  ار احلربي  بأحٍد من الكفَّ 

 .يقتله ا أنإمَّ  -

ُمنَّ وإمَّ  -  .عليه ا أن ي 

 .أو باملٍ  به بمسلمٍ  ي  ا أن ُيفادم وإمَّ  -
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 .له سرتقاقوجيوز له أيًضا اّل -

 لني من غري املسلمني.ر بأحٍد من املقات  ظف اإلمام بفعلها إذا ريَّ تي جيوز لإلمام أو ُُي  هذ ه األمور الَّ 

اَوَمْن َقَتَلُه ِف َحاِل اْلـَحْرِب )قال:  املسلم إذا قاتل كافًرا يف حال احلرب،  أي أنَّ  ،(َفَلُه َسَلُبهُ  َعَلْيهِ  (1)ُمنَْهِمك 

 ونحو ذلك. ،ومن سالٍح  ،ما عليه من لباسٍ  أي كل   َفَلُه َسَلُبُه(،)ته، بكليَّ  هُ ل  ت  يعني ق   ؛وأهنكه

 ؛بل  لة فليس له السَّ عىل املقات   لة، فإن كان أخذ أجرةً  يكون قد أخذ أجرًة عىل املقات  هذا برشط أّلَّ  :قالوا

 «.هُ بُ لَ َس  هُ لَ فَ  يل  تِ قَ  َل تَ قَ  نْ مَ »:  بي  لقول النَّ 

ا مع أن يبذل اجلزية، إمَّ   قاباًل نياحلربي   ن  كان مم  ن  أي م  ، (َوَمْن َبَذَل ِمنُْهُم اْلـِجْزَيَة َحُرَم َعَلْينَا َقْتُلهُ ) :قال

 ،اراملقصود ليس قتل الكفَّ  ألنَّ  ؛هُ لُ ت  فيحرم عىل املسلمني ق   ؛اي  م  هذ ه احلالة يكون ذيف ه أرضه أو بدون أرضه، فإنَّ 

 هذا هو املقصود. فإنَّ  ين وعال أمر ه وشأنهين، فإذا ظهر الد  ام إظهار الد  وإنَّ 

نَُه ُمْسلِمٌ )قال:   هُ ن  أمَّ  ن  ا م  اجلزية، وأمَّ  ل  ذ  ب   ن  م   «يَّ م  الذ  » :ىمَّ س  يُ  ذيل هو الَّ وع األوَّ فالنَّ  ،(َوَكَذلَِك ُكل  َمْن َأم 

 .«نًام  مستأ  »ه يكون فإنَّ  املسلمُ 

 س  ا، وإن أُ ي  ه يكون املرء ذم  ا: إنَّ قالو – تعاىل اهل رمحهم –الفقهاء  : أنَّ ة  مهم   وهنا مسألة  
عنه اجلزية،  ت  ط  قم

ن حيمل هم ّل يدفع اجلزية مَّ ني جل  ي  م  غري املسلمني املوجودين اآلن يف بالد املسلمني من الذ   اآلن أنَّ  ومعلوم  

 » :وامَّ س  بالد املسلمني، وهؤّلء يُ  ة  وجنسيَّ  مواطنة  
يف عصور مٍة م من قروٍن متقد  ألهنَّ  ؛وإن مل يدفعوا اجلزية «نيي  م  ذم

ه أنَّ  اجلزري  ة، فقد ذكر ابن مَّ من بعض أهل الذ   امتنع بعض الوّلة من أخذ جزيةٍ انقطع دفع اجلزية، أو املسلمني، 

ع  ابع اهلجري  من القرن الرَّ 
ا جلزيةا تم ، ُقطم ُذه   ة.مَّ من أهل الذ   كبريٍ  من عددٍ  أو أ خ 

 » :ىمَّ س  يُ  يَّ م  الذ   ذلك عىل أنَّ  فدلَّ 
 .ى أو آلخر  ذ منه اجلزية ملعنً خ  ؤ  وإن مل تُ  «ي ام  ذم

 جيوز يف حال ضعف املسلمني أّلَّ  :فقال ،«املستقيماط اقتضاء الّصِّ »ين لذلك يف الد   تقي  يخ وقد أشار الشَّ 

 .، ويبقى احلكم باقًيا هلمة جزيةً مَّ من أهل الذ   وايأخذ

يف بالد املسلمني وّل  دائمةً  ا يرى بعض غري املسلمني املقيمني إقامةً ملَّ اس بعض النَّ  ؟ ألنَّ م  ـأنا أقول هذا لم 

فتجوز  ؛نيني إىل كوهنم حربي  ي  م  اجلزية، انتقلوا من كوهنم ذم  مذ منهخ  ؤ  ا مل تُ ملَّ هؤّلء  إنَّ  :ه يقولذ منه اجلزية، فإنَّ خ  ؤ  تُ 

 ين. الد   يخ تقي  وما ذكر ه الشَّ  ،ه لكم عن ابن اجلزري  فاق أهل العلم كام نقلتُ هم، وليس األمر كذلك بات  تُ ل  مقات  

نَُه ُمْسلِمٌ )قال:   ه.تُ ل  نًا فال جيوز مقات  م  أ   مست  ه يصريفإنَّ  ،(َوَكَذلَِك ُكل  َمْن َأم 

                                                 

ًكا(، من الفعل: )أهنك(، وليس: )اهنمك(، ويؤي د ه قوله بع( 1) واب: )ُمن هم  د قليل: )وأهنكه(، واهل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.لعلَّ الصَّ



6 

 

؛ ) ا ى ِبَ عَ ْس يَ  ؛ةٌ َد احِ وَ  مْ هُ تُ م  ذِ  ونَ مُ لِ ْس مُ ـالْ »:  بي  لقول النَّ  (؛َذَكر  َوُأْنَثىِمْن َوَيِصح  َأَماُن ُكلِّ ُمْسلِم 

ن غري مسلمٍ  ،«مْ اهُ نَ دْ أَ  ة ذمَّ  ألنَّ  ؛وعىل نفسه ،ماله وعىل ،ه حيرم اّلعتداء عليهيف دخوله لبالد املسلمني، فإنَّ  فمن أمَّ

 .املسلمني واحدة  

 م  ة أو املستأ  مَّ أي من أهل الذ  ، (َوُكل  َمْن َقَتَل ُمْسلِم  ): قال
(؛ بُِمْسلِم  )أو ّلط  ،أي بمسلمةٍ  (َأْو َزَنى)ني، نم

 واألحكام الباقية. نا من حيث احلد  حكمه حكم الز   :املذهبعىل واط الل   ألنَّ 

 ن.م  واملستأ   ي  م  وأصبح يف حكم غري الذ   ،هُ لُ ت  جاز ق   فإذا انتقض عهد ه ،(اهللَ َوَرُسوَلُه اْنَتَقَض َعْهَدهُ  َأْو َسب  )

 :وم من املقات لني نوعانغنأي امل (َواْلـَمْغنُوُم ِمنُْهمْ ): يخيقول الشَّ 

 ونحو ذلك. ،ودواب   ،تاعٍ وم ،وعروض ،ل من نقلٍ ق  ما ُين   ا املال فهو كل  فأمَّ ( َماٌل، َوَأْرٌض )

َماُم َكَم َذَكَر اهللُ)قال:  ُسُه اْلِ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژأي يف قوله سبحانه وتعاىل: ، ( َفاْلـَمُل ُيَمِّ

ة ل يف املصالح العامَّ ع  ل يف بيت املال، فُيج  ع  ه، فُيج  ُس ذ ُخُ خ  ؤ  خميس هو أن يُ وطريقة التَّ  [٤1األنفال: ] ژ ڀ پ

ُم بني م  واأل، للمسلمني س  ات ل   ن  ربعة أخاس الباقية ُتق   .ق 

ا ، أمَّ أجراء  هلم، ليسوا  يكون مقاتلون ّل أجرة   حينامع ام يكون وُيرش   إنَّ  -لكم كام ذكرُت -خميس وهذا التَّ 

 ها يف بيت املال.كون الغنيمة كل  تس، ومَّ ه ّل ُُي  من بيت املال فإنَّ  ويأخذون ماًّل  لو كانوا أجراء  

َماُم َبنْيَ )هذ ه األرض  فإنَّ  ،هم فغنموا منهم أرًضابمعنى لو قاتل املسلمون غري  ( َواْلَْرُض )قال:  ُ اْلِ  :رينأم( ُيَي 

ل:[  ن  ل م  ها يف مصلحة املسلمني، وأوَّ ت  بأن جيعل أصلها حمبوًسا وغلَّ  (؛َوْقِفَها)ا أن ُُي ريَّ بني إمَّ  ]األمر األوَّ

 وبغداد فالعراق ، العراق أوقفه عمرُ  دواس فإنَّ ؛ العراق دواسيف  اب ذلك هو عمر بن اخلطَّ  ل  ع  ف  

ل األجرة، بمثل منه ذخ  ؤ  يُ  هفإنَّ  غري ه أو مسلمٍ  من فيها سكن ن  فم   املسلمني، ملصالح عمرُ  أوقفها وغريها ع   يف وجُت 

 املسلمني. مال بيت

ا ساكنً  كان املَّ   أمحد   اإلمام إنَّ  ىحتَّ  األمر، اهذ استعامل لتعطَّ  ثمَّ  قروًنا، ذلك عىل املسلمون واستمرَّ 

يأخذ مثل هذ ه األجرة فيجعلها يف بيت مال املسلمني،  ار، ثمَّ ملن استأجر منه الدَّ  جرةاألكان يدفع  يف بغداد  

 راألم هذا املسلمني، مال بيت يف أجرته جعل فيجب  ذي أوقفه عمرُ ، أي الَّ عمر   دواسمن  بغداد   ويقول: إنَّ 

 .الوقف هو اإلمام به ُخري   ذيالَّ  لاألوَّ 

 .بني املسلمني بام يرا ه مناسًبا أي يقسمها (َقْسِمَها) اين:األمر الثَّ 

ت   ح 
تي ُخري   فيها وىل الَّ ابقني، يعني احلال األُ ، ُخري   اإلمام بني األمرين السَّ ةً و  ن  ع   هذ ه األرض إذا كانت ُفتم

ا[ة، أو ا بإجالء أهلها بالقوَّ إمَّ  ؛ةً و  ن  ع   ت  ح  تم اإلمام إذا كانت فُ  ل و   خوًفا ونحو ذلك. ؛من دون قتالٍ  موحده ]ج 
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ة  )عليها، فقال:  ح  ولم األرض إذا ُص : هذ ه اينوع الثَّ النَّ  َتال  ُمد 
، َأْو َعَل َتْرِك قِ يعني  ،(إِْن َكاَنْت َعَل َنْفس  بَِمل 

(،)سنأخذ أرضكم،  :قال (1)فبدل أن يقاتلهم، (ل  َعَل َنْفس  بَِم )ا املصاحلة قد تكون إمَّ  ة  َتال  ُمد 
 :قالوا َأْو َعَل َتْرِك قِ

 .مع أهل خيب  بي  ًة، كام فعل النَّ نصاحلكم عىل أن نرتك قتالكم مدَّ 

 نا نصاحلهم عىل أرضهم، أنَّ نَّ إقول: في ؛(بَِأن  لَنَا َعَلْيَها اْلـَخَراَج َمَتى َأْرَدَنا َأْخَرْجنَاُهْم ِمنَْها؛ َأْو َعَل َأْرض  )

لنا اخلراج تبقى األرض هلم ليست لنا، و شئنا أخرجناهم عنها، أو ا فيها، وإذاو  ق  لنا اخلراج، إذا أخذنا اخلراج ب  

 .حال اجلزيةكعليهم 

 .لحمن الص   إًذا أصبح ثالثة أنواعٍ 

 ذ ه األمور األربعة مجيًعا. أي جيوز له فعل ه (َجازَ ) اإلمام( َأي  َذلَِك َفَعَل )قال: 

 

،  :: اْلـُمَعاَمَلُت؛ َوِهَي َأْشَياُء: َأَحُدَها: اْلَبْيُع؛ َوَل ُبد  فِيِه ِمنْ اِن الث  ): يخ يقول الش   ، َوُمْبَتاع  َبائِع 

ُل: اْلَبائُِع؛ َفُيْشَتَ   ُيْؤد ى بِِه، َأْو َما ِف َمْعنَاُه، اْلَو 
، َوَلْفظ  ِشيُد،  :ُط فِيهِ َوَثَمن  ِف؛ َوُهَو اْلَبالُِغ، الر  َز الت َّص 

َأْن َيُكوَن َجائِ

، َوَأْن َيُكوَن َراِضي ا، َوَأْن َتُكوَن اْلَعنْيُ ِمْلُكُه،   بَِل إِْذن 
ا َلُه ِف َبْيِعَهاَأْو َغْيَ َعْبد  ُط فِيِه: َأْن َمْأُذون  ، الث اِن: اْلـُمْبَتاُع؛ َوُيْشَتَ

، َمْعلُ يَ  ، ُمَباح  ُط فِيِه: َأْن َيُكوَن َمال  ِف َنْفع  ِف، الث الُِث: الث َمُن؛ َوُيْشَتَ َز الت َّص 
ا َجائِ ا َعَل ُكوَن َأْيض  ا، َمْقُدور  وم 

ا لِلْ  ابُِع: اْلـُمْثمَ َتْسلِيِمِه، َمـْمُلوك  ي، الر  ُط فِيِه: َأْن َيُكوَن فِيِه نَ َمْشَتِ ا ُن؛ َوُيْشَتَ وَرة ، َوَأْن َيُكوَن ِمْلك  ْفٌع ُمَباٌح لَِغْيِ ََضُ

ا َعَل َتْسلِيِمِه، َوَأْن َيُكوَن َمْعلُ  ا َلُه ِف َبْيِعِه، َوَأْن َيُكوَن َمْقُدور  ِعِه، َأْو َمْأُذون 
ْ لَِبائِ َُ ، َأْو ِصَفة   ا بُِرْؤَية  ا َمْعِرَفُتُه، وم  ُصُل ِبَ

ْفُظ اْلـمُ  جَياُب َواْلَقُبوُل َوالْـُمَعاَطاةُ اْلـَخاِمُس: الل   .(َؤد ى بِِه؛ َوُهَو اْلِ

 

ل، وهو الطَّويل واألكثر[، اين من أنواع الفقه،أي الثَّ  ()الث اِن قوله:  يخ يف كالمه األوَّ  أنَّ  ومعلوم   ]أطال الشَّ

 .[باداتوهو الع] لوع األوَّ بالعبادات، وهو النَّ  ق  ام هو متعل  أكثر الفقه إنَّ 

تي ينشئها العقود الَّ  :يهت واملراد باملعامال ؛املعامالت :واين من أنواع الفقه وهوع الثَّ يخ يف النَّ بدأ الشَّ 

 .واحدٍ  لشخصٍ  ةً ، وقد تكون هذ ه العقود أحادي  ةً املرء مع غري ه، وغالب هذ ه العقود تكون ثنائيَّ 

له  طُ رت   ش  وّل يُ  ،هئُ شم ن  ذي يُ خص، هو الَّ به الشَّ  ف منفرد  ق  عقد الو   فإنَّ  ؛فق  عقد الو   :ةومثال العقود األحاديَّ 

 .من أحدٍ  قبول  

                                                 

 لعلَّها: )يقتلهم(.( 1)
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َوَل ُبد  )قال:  (اْلَبْيعُ ) ،عامالتاملق بتي تتعلَّ أي هذ ه األشياء الَّ (، َحُدَها، أَ اْلـُمَعاَمَلُت؛ َوِهَي َأْشَياءُ ): قال

، َوَلْفظ   ، َوَثَمن  ، َوُمْبَتاع   .من معرفتها ملعرفة عقد البيع بدَّ  ّل هذ ه خسة أشياء  ، (ُيْؤد ى بِِه، َأْو َما ِف َمْعنَاهُ  فِيِه ِمْن: َبائِع 

د  إليه، وترجع أحكامها  العقود وأكبها، وكل   م  أه هل العقود ألنَّ والفقهاء يأتون بعقد البيع أوَّ  العقود ُتر 

 .قودمن غري ه من الع لونه أكثر  ويفص   ،م يبدوون بهملعرفة حكم عقد البيع، ولذلك فإهنَّ 

ُل ): قال  قة بالبائع.ل أحكام البيع األحكام املتعل  أي أوَّ  (اْلَو 

ُط فِيِه: َأْن َيُكون)قال:  ِشيُد، َغْيَ َعْبد  بَِل إِْذن  )أي البائع ( َفُيْشَتَ ِف؛ َوُهَو اْلَبالُِغ، الر  َز الت َّص 
فال  ،(َجائِ

ه فإنَّ  ،شيًئا يسرًيا أو يشرتي   ،ًزاب  ُخ  كأن يشرتي   ؛ز يف األمر اليسريف املمي   تص  ف إّلَّ ص  التَّ  البيع من غري جائز يصح  

 جرت العادة به، وما عدا ذلك فال اء اليسري مَّ رشاو ه يف الّشَّ  بيعه ويصح   ، يصح  ارشاو ه أيًض  ويصح   ،بيعه يصح  

د ه،  بإذن سي  بيعه وّل رشاو ه إّلَّ  ّل يصح  إنَّه لو كان بالًغا رشيًدا فد العب فإنَّ  ،بد العإّلَّ  ،أن يكون املرء بالًغا رشيًدا بدَّ 

 تي جرت العادة ببيعه ورشائه هلا. يف األشياء الَّ إّلَّ 

(،)قال:  د  اإلذن من  بَِل إِْذن  د   بي  الصَّ  وّل  أي إذا ُوجم ه فإنَّ  -فيهالسَّ –ور عليه جاملح من وّل   اإلذن أو إذا ُوجم

 .بيعه ورشاو ه يصح  

ضا ل الر  ابم ق  من البائع أن يكون راضًيا، ويُ  بدَّ  ثاين، فالط الَّ وهذا هو الرشَّ ، (َوَأْن َيُكوَن َراِضي ا)قال: 

رم ه  عىل بيٍع مل يصحَّ اإلكرا هُ   بيع عنيٍ  احلاكمُ   ه  ر  ك  ة، ومن هذ ه احلاّلت القليلة، لو أ   يف حاّلٍت قليلٍ إّلَّ  ؛بيعه ، فمن ُأك 

عىل بيع عينه لسداد  هُ ه  رم ك  ، فيجوز أن يُ ًسا ولغرمائه عليه دين  لم ف  خص مُ يكون الشَّ  كأن   ؛مصلحة الغرماءجل أل

 ي  د  
 .هم نم

ُمك   ، اإلكرا ه بحق  «اإلكرا ه بحق  » :ىمَّ س  وهذا يُ  دم كال إكرا ه، وّل ُيع 
ضا م الر  د  ع  ضا، وإن كان يُ حكم الر   (1)

 . حكاًم  مد  ع  ه ّل يُ حقيقًة لكنَّ 

ط الثَّالث: قال:  ا َلُه ِف َبيِْعَها)الرشَّ سنذكر ه سيأيت، لكن  طوهذا الرشَّ  ،(َوَأْن َتُكوَن اْلَعنْيُ ِمْلُكُه، َأْو َمْأُذون 

 ثبت من حديث حكيم بن ام  ـلم  ؛أن يكون مالًكا للعني املباعة :تني، فمن رشط البائعر ه مرَّ يخ كرَّ الشَّ  ألنَّ  ؛اآلن

وإن كان يف -وايات وجاء يف بعض الر   ،«كَ َد نْ عِ  َس يْ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ َل »قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  :اخلمسة عند  حزامٍ 

ه قال: أنَّ  -«ْت لَ كَ ْش تفسي آيات أَ »ين يف الد   ي  تقيخ من أهل العلم، ومنهم الشَّ  كام ذكر ه غري واحدٍ  إسنادها مقال  

ا مَ  عْ بِ  تَ َل »بني أن يقول: و ،«ُك لِ مْ ـ تَ ا َل مَ  عْ بِ  تَ َل »بني أن يقول:  فرق  ف ؛اجلملتنيبني  وفرق   ،«ُك لِ مْ ـ تَ ا َل مَ  عْ بِ  تَ َل »

 .«كَ َد نْ عِ  َس يْ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ َل »: هو واألصح   ،«كَ َد نْ عِ  َس يْ لَ 

                                                 

كل.( 1)  هكذا فيام وصلني مع ضبطها أيضا بالشَّ
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 ،لء مأذوًنا له به، كالوكيخص أن يبيع ما ليس يف ملكه إذا كان هذا الّشَّ ه جيوز للشَّ نا عىل أنَّ وهذا يدل  

 أو غري ذلك. ،ن املالكذ  ه موقوف  عىل إم ولكنَّ  ،صحيح   بيع الفضوّل   ، فإنَّ أو كان بيعه له من باب بيع الفضوّل   ،وكالوّل  

 وهو املشرتي.؛ (الث اِن: اْلـُمْبَتاعُ ): قال

ُط فِيِه: َأْن َيُكوَن )قال:  ا–َوُيْشَتَ ِف  -َأْيض  َز الت َّص 
  هٍ ر  ك  ف غري مُ ص  فيه أن يكون جائز التَّ  طُ رت   ش  يُ أي ف   ،(َجائِ

 البائع متاًما.يف قلنا  مامثل أي راضًيا، 

 .نم  ث  مُ ـقون بينه وبني ال  من يفر  والثَّ ؛ (الث الُِث: الث َمنُ )وقال: 

 :من الحكام ومنها ن عددٌ مَ ثْ مُ ـمن والْ فريق بني الث  ب عل الت  ويتت  

 :ىمَّ س  ويُ  ،لمن هو املعجَّ ، فيكون الثَّ لٍ جَّ ع  مُ  ة بثمنٍ مَّ يف الذ   موصوٍف  بيعُ  :لم هوالسَّ  فإنَّ  ؛لمعقد السَّ 

 .نًاي  ة د  مَّ من يف الذ  ه يكون بيًعا مع بقاء الثَّ ن فإنَّ م  ث  مُ ـل هو ال  واملعجَّ  ،لمن هو املؤجَّ ا إذا كان الثَّ ، وأمَّ «اًم ل  س  »

 وز أن يكون عروًضا.وجي ،ن دائاًم يكون من األثامن يف الغالبم  والثَّ 

 .يف هذ ه املسألة ة، وهلم تفصيل  ن هم فقهاء احلنفيَّ م  ث  مُ ـمن وال  فريق بني الثَّ ق ويبني أحكاًما عىل التَّ وأكثر من يفر  

، ُمَباح   ؛الث َمنُ )قال:  ُط فِيِه: َأْن َيُكوَن َمال  ِف َنْفع   .ن ماًّل أن يكو بدَّ  من كالها ّلث  مُ ـمن وال  الثَّ  ،(َوُيْشَتَ

 وقصده باملال أمران:

 :له نوعان وما ل قيمةَ ، «ماًّل » :ىمَّ س  ه ّل يُ له فإنَّ  فام ّل قيمة   ،أن يكون له قيمة   :لالمر الو  

ل:[] يكون  لوا لذلك بأشياء  هلا يف احلقيقة، ومثَّ  له يف احلقيقة، هناك أشياء ّل قيمة   ه ّل قيمة  ا أنَّ إمَّ  النَّوع األوَّ

 .بيعه فال يصح   ،فيكون بيعه من باب العبث ،ّل ينظرون لقيمتهااس النَّ 

 .األعراف واألزمانوهذا ُيتلف باختالف 

[ ما كان له قيمة   :اينوع الثَّ والنَّ   ،واخلنزير ،]كامليتة[و ،كاخلمر ،بأن أبطله ؛ارعالشَّ  اهذ ه القيمة ألغاه ]لكنَّ

 منها، فال جيوز يفبع ف  ت  ن  ونحو ذلك، فال يُ 
ٍ
 نًا. م  ث  هذ ه احلالة أن يكون ثمنًا وّل مُ  ّشء

، ُمَباح  )يخ: ولذلك يقول الشَّ  ما كان فيه نفع   :املال هو: إنَّ يقولوبعض الفقهاء  ،(َأْن َيُكوَن َمال  ِف َنْفع 

 ارع.ا حقيقًة أو بحكم الشَّ إمَّ  ؛ما له قيمة   هنَّ إ :، وهذا معنى قولنامباح  من غري رضورةٍ 

 :ط مسائُل الّش  ويرج من هذا 

 اس، فهذ ه ّل يصح  ة عند النَّ منها البتَّ  ّل منفعة   أشياءُ  فهناكة، البتَّ  ما ّل يكون فيه منفعة   وىل:املسألة األُ 

أن  ها، وّل يصح  بيعُ  فيها، فال يصح   ّل منفعة   احلرشاتم  باحلرشات، فإنَّ  ذلكللوا جعلها ثمنًا، ومثَّ  بيعها، وّل يصح  

 .نًام   ُمث  تكون ثمنًا وّل
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 .بعض احلرشات فيها منفعة   ا اآلن فإنَّ ل، أمَّ مان األوَّ كان يف الزَّ إنَّام  طبًعا هذا الكالم

ها، فيجوز بيعُ  فيها منفعةً  منها احلرير، قالوا: إنَّ  ُج ر  خ  ت  س  ه يُ ألنَّ  ؛ز  الق   وا دودة  ا عد  ملَّ ولذلك الفقهاء قدياًم 

ة حيتاجون بعض احلرشات لكي يَّ ح  ة والص  يَّ ـب  ـات الط  يَّ ب بعض الكل  ، فطالَّ اآلن هناك بعض احلرشات فيها منفعة  

 بيعها. ، فيصح  يقوموا بترشحيها، ففي هذ ه احلالة فيها منفعة  

أن  املسلم   ارعُ ه من باب العبث، وتضييع املال، وقد هنى الشَّ بيع   ألنَّ  ؛فيه، ّل جيوز بيعه إًذا ما ّل منفعة  

 .فيه ه فيام ّل منفعة  وأن يصف   ،هع مال  يضي  

كام يف  فيه منفعةً  اخلمر فإنَّ  مثل:رشًعا،  مة  هذ ه املنفعة حمرَّ  ، ولكنَّ أن تكون يف هذا املال منفعة   :ايناألمر الثَّ 

 فال جيوز بيع اخلمر. ،عومع ذلك ألغاها الرشَّ  [219البقرة: ]ژ  ەئ ەئ ژ :كتاب اهل

 .فيها ه ّل منفعة  ألنَّ  ؛هاجاسات، فال جيوز بيعُ النَّ  ومثله يقال يف امليتة، ويف سائر

فيجوز يف  ،امًداأي س   رسجينًاًدا، ام  س   مُ د  خ  ت  س  تُ ف   ،جاسات فيها منفعة  بعض النَّ  وقال بعض أهل العلم: إنَّ 

 و ذلك.ونح ،ًداام  وهو جعلها س   ،جاسات لالستخدام املباحهذ ه احلالة بيع النَّ 

اّلضطرار  ألنَّ  ؛فال جيوز بيعها ،وهو امليتة ر؛ عند اّلضطراإّلَّ  مباحة    يكون فيه منفعة  ما ّل :الثوع الثَّ النَّ 

 ه.ل ادر ّل حكم  والنَّ  ،نادر  

ا)اين أن يكون ط الثَّ ف: الرشَّ يقول املصن   ا وية إمَّ ن، ويكون العلم بالر  م  ث  مُ ـوكذلك ال   ،منأي الثَّ  ،(َمْعُلوم 

ة، وأن يكون مَّ يف الذ   ف، ولذلك جيوز بيع موصوٍف وص  بأن يُ  ؛يكون العلم بالوصف بايع أو قبله، وقدحال التَّ 

 :نم  ث  مُ ـمن وال  أيًضا، فالعلم بالثَّ  امن موصوفً الثَّ 

 .ويةا أن يكون بالر  إمَّ  -

 .أو أن يكون بالوصف -

يف  كثرية   ، ولذلك أمثلة  ٍن جمهولٍ م  ث  البيع بثمٍن أو مُ  ، فال يصح  هو املجهوُل  ويقابل ذلك، أي يقابل املعلوم  

 ام يصح  وإنَّ ، عىل سبيل اّلنفراد ل غري صحيٍح ب  بيع احل   ه، فإنَّ ل، وهو احلمل يف بطن أم  ب  بيع احل   :ع، فمن ذلكالرشَّ 

ا منًا مَّ ث تكون أقلَّ  افإهنَّ  حاماًل  نسائمة األنعام إذا مل تك ه، ولذلك جتد أنَّ ل مع أم  ب  بيع احل   بع، فيصح  عىل سبيل التَّ 

 -وهو املجهول وغري املقدور عىل تسليمه- رَم لجل الغرما ُحرِّ  أن   :القاعدة عند أهل العلم لن   ؛لو كانت حاماًل 

ا ،بعجيوز إذا كان من باب الت    .أو كان يسي 

ام املنابذة، وإنَّ من بيع املالمسة و  بي  تي ّل جيوز بيعها ألجل اجلهالة فيها ما هنى عنه النَّ ومن األعيان الَّ 

 ن.م  ث  مُ ـن أو ال  م  يف الثَّ  رشط العلم دم ق  هُنمي  عنها ألجل ف  
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ثَّل أيًضا الفقهاء للمجهول  ن، م  بام ينقطع به الثَّ  سلعًة[ باع امرأً ] لو أنَّ  :قالوا -منوهو عدم معرفة الثَّ -م 

 .(1)ينقطع به الثمن ]بام[لعة فيقول: بعتك هذ ه الس  

 .منالعقد، بل جيب تأكيد العقد عند انقطاع الثَّ  ]هذا[ يصح   ه ّلاجلمهور: أنَّ 

ن، فإذا انقطع به م  قطع به الثَّ ان اى أعرف ما البائع بالبيع حتَّ م أنا أّي  ز  ل  ج ما أُ اارة يف احلريَّ أدخلت السَّ  مثاًل 

 (.أريد البيعّل ) :أن أرجع وأقول ن ّل احلق  م  ني الثَّ ه إن مل يعجب  ألنَّ  ؛كمن أقول: بعتُ الثَّ 

ه يف الغالب ألنَّ ؛ منالبيع بام ينقطع به الثَّ  ه يصح  نَّ إ :ينالد   يخ تقي  الشَّ  مومنه- وقال بعض أهل العلم

 .بعد قليل -إن شاء اهل-جش م عن النَّ ، وسنتكلَّ ش  ج  ما مل يكن فيه ن   ،معروف  

 من.ح البيع بام ينقطع به الثَّ ين يصح  الد   يخ تقي  ولذلك الشَّ 

ويقول:  يف حراٍج  ]سلعًة[خص عندما يدخل الشَّ  ،نستخدمها دائاًم  (منما ينقطع به الثَّ ) :وضحت مسألة

 :إن قال يف البداية ؟م بالبيع أم ّلز  ل  ، هل يُ أو سبعةٍ  ةٍ أو ستَّ  يعني وصلت إىل خسةٍ  ،نم  عليه، إذا انقطع الثَّ  ج  ر  ح  

واية الثَّانية يف املذهبين الد   يخ تقي   الشَّ ه ّل يليق، إّلَّ : إنَّ فيقول اجلمهور (نم  ك بام انقطع به الثَّ بعتُ ) يقول:  والر 

 ه جرت العادة به.ألنَّ  ؛يصح  

ل ّل يكون ّلزًما، كالمنا األوَّ   فإنَّ ، وإّلَّ (كبعتُ )يقول: ]أن[ ن م  إذا انقطع الثَّ  بدَّ  واجلمهور يقولون: ّل

  .وانتهاء املزاد ،نم  الثَّ البيع بعد انقطاع  د  جيب عليه أن يؤك  

ا َعَل َتْسلِيِمهِ )أن يكون  :الثط الثَّ قال: الرشَّ  فال جيوز بيعه،  ،فغري املقدور عىل تسليمه فيه رضر   ،(َمْقُدور 

ه ّل ، فإذا كان هارًبا فإنَّ رداد اآلبق، والبعري الشَّ ب  مك يف املاء، والع  ري يف اهلواء، والسَّ كبيع الطَّ  :قالوا لوا لذلكومثَّ 

 .ر عىل تسليمهد  ق  ى يُ جيوز بيعه حتَّ 

ي)قال: وكذلك  ا لِْلَمْشَتِ من ملوًكا للمشرتي هو قول مجاهري أهل واشرتاط أن يكون الثَّ  (،َمـْمُلوك 

 .لخالف يف املسألة قبُل لوأرشنا  ،«َل َتبِْع َما َلْيَس ِعنَْدكَ » :ام املقصود املقدور عليهوقال بعضهم: إنَّ  ،العلم

ابِعُ ) :يخول الشَّ يق وهو املباع، وغالًبا ما يكون عروًضا،  ؛(اْلـُمْثَمنُ ) :ابع من أقسام املعامالتأي الرَّ ( الر 

ْ » يف ن نقًدا إّلَّ م  ث  مُ ـوّل يكون ال    يكون ُعروًضا. [هنَّ فإ إّلَّ ]و نقًدا، ب  ت  ع  ، فقد يُ «فباب الّص 

ُط فِيِه: َأْن َيُكوَن فِيهِ )قال:  وَرة   َوُيْشَتَ  .ّل فرق   ،نم  مثل ما ذكرنا ه يف الثَّ  ،(َنْفٌع ُمَباٌح لَِغْيِ ََضُ

ا َلُه ِف َبْيِعهِ ) ا لَِبائِِعِه، َأْو َمْأُذون   .وهذا أيًضا سبق (،َوَأْن َيُكوَن ِمْلك 

ا َعَل َتْسلِيِمهِ )قال:   ك يف املاء ونحو ذلك. مالسَّ ّل ري يف اهلواء، وفال جيوز بيع الطَّ ، (َوَأْن َيُكوَن َمْقُدور 

                                                 

ُد، واهل أعلم.( 1) ح به شيخنا فيام ب ع   املراد: املزاد كام رصَّ
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ا َمْعِرَفتُهُ )قال:  ُْصُل ِبَ َُ  
، َأْو ِصَفة  ا بُِرْؤَية  ن، وعىل ذلك م  وهذا أيًضا ذكرنا ه متاًما يف الثَّ  ،(َوَأْن َيُكوَن َمْعُلوم 

، -مثاًل -اس قد تكون له ، فبعض النَّ ه ّل يصح  خص إذا باع شيًئا قبل متييز ه ومعرفته فإنَّ الشَّ  فإنَّ  هذ ه  ولكنَّ  أرض 

ه ّل ها، فإنَّ وّل موضعُ  ،هاف حمل  ر  ّل ُيع   ،دة املعاملها غري حمدَّ ولكنَّ  -مثاًل – دة املعامل، تكون منحةً األرض غري حمدَّ 

 .بيعه، فيكون البيع فيها باطاًل  ، وغري املعلوم ّل يصح  ا غري معلومةٍ ألهنَّ  ؛بيعها يصح  

ْفُظ اْلـُمَؤد  ) قال:  أي البيع. ؛(ى بِهِ اْلـَخاِمُس: الل 

جَياُب َواْلَقُبوُل()قال:   والقبول يكون من البائع. ،اإلجياب يكون من املشرتيف، َوُهَو اْلِ

ه املعاطاة تقوم مقام اإلجياب والقبول، واملعاطاة تكون بالفعل، بأن يعطي   أي وأنَّ (، َواْلـُمَعاَطاةُ )قال: 

 .نم  ويعطيه اآلخر الثَّ  ،لعةالس  

 

وُط؛ َوِهَي قِْسَمِن: َصِحيٌح؛ ِمْثُل اهَ ُد َح أَ  :ور  مُ أُ  ةُ د  عِ  عِ يْ بَ الْ بِ  ُق ل  عَ تَ يَ وَ ):  قال  ُ  وِ أَ  ،نِ مَ  الث  ِف  ة  فَ ِص  :: الّش 

 ذَ  وِ ْح نَ وَ  ،اهُ َض تَ قْ مُ  اف  نَ مُ كَ  ٌد اِس فَ وَ  ،َم هُ ـلَ  وْ أَ  ،َم يهِ فِ  عٌ فْ نَ  وْ أَ  ،نِ مَ ثْ مُ ـالْ 
 ارُ يَ : ِخ ام  َس قْ أَ  ةُ عَ بْ َس  ؛ارُ يَ خِ ـ: الْ اِن الث  وَ  ،َك لِ

ْ وَ  ،م  كْ ُح  وْ ا أَ س  ا حِ قَ ر  فَ تَ يَ  مْ ـا لَ مَ  سِ لِ ْج مَ ـالْ   ،لِ ِس َتْ ْس مُ ـالْ وَ   الن ْجِش،ِف  نِ بْ غَ الْ وَ  ،ْت الَ طَ  وْ لَ وَ  ة  ومَ لُ عْ مَ  ة  د  مُ  طِ الّش 

 َح ـالْ  َد عْ بَ  نْيِ عَ ايِ بَ تَ مُ ـالْ  ِف َل تِ اْخ وَ  ،اب  اذِ كَ  رَ هَ ظْ يَ  نْ أَ بِ  ؛لِ َم ـلْ ا سِ أْ رَ بِ  يِ بِ ْخ الت  وَ  ،ص  قْ نَ  لِّ كُ بِ  ِب يْ عَ الْ وَ  ،يقِّ لَ الت  وَ 
 لٍّ كُ  ِمنْ  ِف لِ

 .(ةِ يَ ّْصِ الت  وَ  ،اي  فْ نَ ا وَ ات  بَ ثْ إِ  عُ مَ  جَيْ َم بِ 

 

ُة ُأُمور   قوله: ُق بِاْلَبْيِع ِعد   بالبيع. قة  متعل   وفصول   أحكام   ()َوَيَتَعل 

وطُ َأَحُدهَ ) قال: ُ  نْ ى مِ َتَ اْش   بي  الن   أن  » :بجوازها، فقد ثبت ص  وط يف البيع جاء النَّ والرش   ؛(ا: الّش 

اعِ ر  بَ ابِ َج   يف أكثر   من رشطٍ  أكثر   طاشرتا  بي  ، وثبت عن النَّ همحالنجابر  اشرتط أي  ،«هُ نَ َل ُحْ  طَ َتَ اْش وَ  ،ي 

 يف العقود يف اجلملة. حيحة  وط صالرش   ذلك عىل أنَّ  ، فدلَّ من عقدٍ 

 :: هي ثالثة أنواعٍ وط يف العقود يقولونوهذ ه الرش  

 .صحيحة   -1

 .للعقد ةٍ د  سم ف  مُ  يف نفسها غري   وفاسدة   -2

 .للعقد ة  د  سم ف  ومُ  -3

حيحة، وطالرش   (َوِهيَ )قال:  ل:ط الو  بالّش  نبدأ  َصِحيٌح؛ ِمْثُل: ِصَفة  ِف الث َمِن، َأِو  :قِْسَمنِ ) الصَّ

 .فهبا املصن   ل  مثَّ  هذ ه أربعة أمثلةٍ  ،(اْلـُمْثَمِن، َأْو َنْفٌع فِيِهَم، َأْو َلـُهَم 
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يف  ا أن تكون صفةً ألحد املتعاقدين، فإمَّ  فات األربعة قالوا: أن تكون فيها مصلحة  هلذ ه الص   واملعنى العام  

، لٍ ن غري مؤجَّ م  لثَّ ا ة، أو أن يكون حاّل  الفالنيَّ من العملة [  هدنق]ط البائع عىل املشرتي أن يكون ن، فيشرتم  الثَّ 

 ن.م  فة يف الثَّ هذ ه الص  ، ونحو ذلك

ويشرتط فيه رشًطا  ؛ةمَّ موصوًفا يف الذ   ، كأن يشرتي  نةً معيَّ  ن صفةً م  ث  مُ ـال  يف يشرتط  أنك، (َأِو اْلـُمْثَمنِ )

 .أو نحو ذلك ،ةٍ ءأو ردا ،من جودةٍ  ؛نًامعيَّ 

النه، فيشرتط أن حيمل إىل بيته، أو يشرتط بأن يكون م  كحُ  ؛منث  مُ ـن وال  م  أي يف الثَّ ، (ٌع فِيِهَم َأْو َنفْ )قال: 

 .ا فيه من قرٍش ونحو ذلكى مَّ يكون منق   احلب   ،ىًبا، أو يشرتط بأن يكون منق  معلَّ 

 ي والبائع.رتشمأي لل )َأْو َلـُهَم(، ،منث  مُ ـن أو ال  م  يف الثَّ )َأْو َنْفٌع فِيِهَم(، ، والبائع املشرتي أي فيه نفع   َأْو َلـُهَم(،)

 :ط الفاسد نوعانوالرشَّ  (َوَفاِسٌد ) وط:ان من الّش  وع الث  والن  قال: 

 .العقد وحد ه ويصح   دُ س  ف  ي   رشط   -1

 ب  ويُ  العقد   دُ سم ف  د مًعا، يعني يُ هو والعق دُ ُس ف  ي   ورشط   -2
 .هُ لُ طم

ذي يكون ط الَّ قالوا: هو الرشَّ  -ن العقدذي يفسد وحده دوهو ال  و-فاسدة وط الل من الّش  الو  وع الن  

فيشرتط نفي  نم ي  فيأيت أحد املتعاقد   ،له آثار  العقد تكون  ملقتىض العقد، أي أنَّ بمنافاته منافًيا ملقتىض العقد، واملراد 

 يْ بَ  َك تُ عْ بِ )أن يقول:  :اآلثار، مثل ]هذ ه[أحد 
 .(اهَ بَ كَ رْ  تَ ل   أَ َل  عَ ِت ارَ ي  َس  َك تُ عْ بِ ) :أو (،َت يْ بَ الْ  يعَ بِ  تَ ل   أَ َل ي عَ تِ

 ط ُيالف مقتىض العقد، إذ مقتىض العقد جواز اّلنتفاع باملعقود به، ومقتىض العقدهذا الرشَّ  إنَّ نقول: 

 ونحو ه. بيعٍ ب جواز كامل ملكه، وجواز نقل ملكه

 .العقد ط ويصح  الرشَّ  ُل طُ ب  ي  ف   ،ملقتىض العقد ام فيه نفي  ط ّل مصلحة للبائع فيه، وإنَّ فهذا الرشَّ 

العتق  لنا الوّلء، ألنَّ وعتقيها أط أهلها؟ قالوا: اشرت ماذا ،بريرة   تعتق أن  ا أرادت عائشةُ مثاله: ملَّ 

 َشْ  ل  كُ »: قال ؟ بي  من آثار العتق، ماذا قال النَّ  ، الوّلء أثر  هذا عقد  
ح فصحَّ  ،«ٌل اطِ بَ  وَ هُ اهلل فَ  اِب تَ  كِ ِف  َس يْ لَ  ط 

 الف مقتضا ه.ُيه ألنَّ  ؛طهذا الرشَّ  ه أبطلولكنَّ  ،ح العتقوصحَّ  ،اءالعقد وهو الرش  

قل العقد من صفٍة إىل تي ختالف حقيقة العقد، أي تنوط الَّ رش  قالوا: ال :وط الفاسدةان من الّش  وع الث  الن  

 .صفٍة أخرى

ن أو يف م  ا يف الثَّ أخري، إمَّ التَّ  نم ي  د  ذهًبا، واشرتط أحد العاقم  اشرتى من آخر   امرأً  ومثال ذلك: لو أنَّ 

ا جاء فيه هذا هذا العقد ملَّ  نَّ إ ل: غًدا، فنقوقد إّلَّ ك النَّ هب لكن لن أعطي  ن، قال: أنا سأشرتي منك الذَّ م  ث  مُ ـال  



14 

 

 ريَّ  غ   طُ ، هذا الرشَّ فأصبح عقًدا باطاًل  ،ابإىل عقد الر   -عمن أنواع البي وهو نوع  -ف د الصَّ  ق  من ع   هُ ل  ق  ط ن  الرشَّ 

 .أخرى ولذلك أمثلة  ، (1)أو ركنًا من أركان العقد فأبطلههناك رشًطا من رشوطه  نَّ أل، هُ حقيقت   ريَّ  العقد، غ   حقيقة  

 الفاسد نوعان: إًذا عرفنا أنَّ 

 .ا خمالف  ملقتىض العقدإمَّ  -1

 حلقيقته. ا خمالف  وإمَّ  -2

 :أنواع   (َسْبَعةُ )واخليار ق بالبيع حكم اخليار، أي ويتعلَّ  ؛(اِن: اْلـِخَيارُ َوالث  )يخ: يقول الشَّ 

  بيَّ النَّ  ، أنَّ  عن ابن عمر   خيار املجلس، وقد ثبت من حديث نافعٍ  ل من أنواع اخليار:وع األوَّ النَّ 

 .«اقَ ر  فَ تَ يَ  مْ ـا لَ مَ  ارِ يَ خِ ـالْ بِ  انِ عَ يِّ بَ الْ »قال: 

م ع  من املتبايم  واحدٍ  الفسخ لكل   ابًتا للبائع واملشرتي مًعا، واملراد به ثبوت حق  وخيار املجلس يكون ث ما مل  ني 

ا َأْو ُحْكم  ) :يخد، وهذا معنى قول الشَّ عاقُ قا عن جملس التَّ يتفرَّ  َقا ِحس   (.َما َلـْم َيَتَفر 

 .ففي األبدان ق احلّس   فر  ا التَّ أمَّ 

ًقا كأن يكونوا يف حينام يكون املكان ضي   -مثاًل –كأن يكون  ؛قالوا: هذا له أمثلة   ق احلكمي  فر  ا التَّ وأمَّ 

 .مثل اهلاتف ؛، أو أن يكونوا متباعدين ّل يرى بعضهم بعًضاسفينةٍ 

 حني إلغاء املكاملةمن بايع باهلاتف، خيار املجلس يسقط حينام يكون التَّ  أنَّ ة علميَّ ال جامعاملوقد صدر قرار 

 .، فيسقط خيار املجلس[هاهائتن]اأو 

البيع، من غري  من املتعاقدين فسُخ  واحدٍ  ه جيوز لكل  فإنَّ  -أو احلكمي   ق احلّس   فر  أي قبل التَّ -وقبل ذلك 

نُت[أنا  :جيوز بأن يقول ؛سبٍب   فيتفاسخان.  ]هوَّ

أي - هله أو لقبيل نم ي  د  حد املتعاقم أن يرشط أ :ط هوط، واملراد بخيار الرشَّ خيار الرشَّ  اين من اخليار:وع الثَّ النَّ 

، أو ّل اخليار إذا امٍ ة أربعة أيَّ ، أو ّل اخليار مدَّ امٍ ة ثالثة أيَّ ط فيقول: ّل اخليار مدَّ اخليار بالرشَّ  حقَّ  -املشرتي أو البائع

 .لعة، فيجعل فيه رشًطاي هذ ه الس  أو رأى والدم  ،لعةهذ ه الس   -مثاًل –ي رأت أم  

جيعله ّل ، وامٍ ثالثة أيَّ  :يقول ؛ةٍ ا أن يكون بمدَّ إمَّ  أن يكون معلوًما، بدَّ  ه ّلط أنَّ ر الرشَّ ولكن من رشط خيا

ٍ  نًا لشخصٍ أو جيعله معيَّ  ،مطلًقا  ونحو ذلك. ،لروية والد ه ورضا ه :، فيقولمعنيَّ

طُ ) :انوالث  قال:  ْ ة  َمْعُلوَمة  َوَلْو َطاَلْت  الّش   بل جيوز أن يكون أكثر   ،امٍ ن ثالثة أيَّ ط أن يكورت   ش  فال يُ ، (ُمد 

 وقد يكون هلام مًعا.  ،، فقد يكون أحد العاقدينله فقط ط  رُتم ملن اش   ط هو ثابت  من ذلك، خيار الرشَّ 

                                                 

 .نيام وصلهكذا في( 1)
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، والغ  واملراد بالغبن هو أن يكون فيه كالس  أي خيار الغبن،  (،اْلَغْبنُ )قال: والثَّالث:  ن ب  لعة املباعة غبن 

 :صور   ن ف ثلثبْ ق خيار الغَ ويتحق  عنه،  اليسري معفو   ن  ب  الغ   ألنَّ  ؛حشاملراد به الفا

 لعة من ّل يريد رشاءها. ش هو أن يزيد يف الس  ج  ش، واملراد بالنَّ ج  يف النَّ  :وىلورة األُ الص  

زيد ونحو ذلك، فيأيت شخص  في لعة يف حراٍج يعني جيعل الس   ؛ذلك أن يكون يف البيع بيع مزايدةوصورة 

 ،ام لغبنهاء، وإنَّ ن من غري قصد الرش  م  يف الثَّ  يد  ه زم ألنَّ  ؛البائع، ففي هذ ه احلالة ُغبمن املشرتي ن، ألجل أن ينفع  م  يف الثَّ 

 . بني فسخ البيع وبني إمضائهريَّ خ  يُ ام هو ناجش  أصبح له اخليار، ف  ن إنَّ م  ذي زاد يف الثَّ الَّ  فإذا علم املشرتي بأنَّ 

ام هو يريد رشاءها، واملرضور هبا إنَّ  ّل لعة منلس  يف اش، وهو أن يزيد ج  وىل من صور النَّ ورة األُ هذ ه الص   

 املشرتي.

يف أسواق  ا[كثريً  دثحت]ش: وهو عدم املزايدة ألجل اإلرضار بالبائع، وهذ ه ج  لنَّ ل ثانية   هناك صورة  

 د  يُ عندما  :مثاًل  ؛مرالتَّ 
لكي يشرتو ه  ؛نم  وق عىل عدم املزايدة يف الثَّ فق أهل الس  يتَّ وق، الس   ]متر ه يف[ خصشَّ الل خم

 .سٍ خ  ٍن ب  م  بث  

ين وغري ه، فهو الد   يخ تقي  عليه الشَّ  ش، نصَّ ج  من صور النَّ  ه صورة  أهل العلم أنَّ  غري واحدٍ  روهذا كام قرَّ 

 .البائعمن حق  ؟ ن  م   يصبح اخليار من حق   هنا ،شج  من صور النَّ  صورة  

فق ومتاأل املتزايدون عىل عدم ه اتَّ ألنَّ  ؛البائع املشرتي، وهنا اخليار من حق   وىل اخليار من حق  ورة األُ الص  

 ب  يادة، ألجل غ  الز  
 .شج  تكون يف النَّ  نوىل من صور الغبورة األُ إًذا هذ ه الص   ،نم  يف الثَّ  هم نم

 رت   س  مُ ـيف بيع ورشاء ال   :انيةورة الثَّ الص  
 رت   س  مُ ـد بال  ل، واملراسم

 ل هو من ّل حيسن املامكسة، وّل يعرفسم

وق[  رت   س  مُ  ه كان رجاًل أنَّ منقذ بن حيَّان[  ]حديثكام جاء يف  ]سعر الس 
:  بي  ّل حيسن املامكسة، فقال النَّ  اًل سم

وق، وّل يعرف البيع يعرف الس   ذي ّلل الَّ ه له اخليار، فاملسرتسم ذلك عىل أنَّ  فدلَّ  ،«ةَ بَ  ِخَل َل  :ْل قُ فَ  َت عْ ا بِ ذَ إِ فَ »

عليه بالفعل  يد  ه قد زم أنَّ  ف  ر  اخليار، فإذا ع   اء، يصبح له حق  عن البيع والرش   اء بأن يكون بطبيعته فيه غفلة  والرش  

 .  هم ه يف هذ ه احلالة يصبح له اخليار بني إمضاء البيع أو رد  فيه فإنَّ  ن  بم وغُ 

بان ك  الر   ن  و  قَّ ل  ت  ار ي  جَّ بأن يكون بعض الت   ؛بانك  ي الر  أي تلق   ،(َوالت َلقِّي) :، هونم ب  اين يف الغ  وع الثَّ قال: والنَّ 

ذي خص الَّ هم، هذا الشَّ ألجل أن يبخسوهم حقَّ  ؛وقالس   واقبل أن يدخل مفيشرتوهنا منه ،قبل دخوهلم البلدان

 ؛[اخليار] ه يصبح له احلق  الثة املعروفة يف كتب الفقه، فإنَّ ثَّ برشوطه ال ركبانٍ ي ق  ل  ت   ي  ق  لُ جاء ببضاعته داخل البلد، وتُ 

 .نب  خيار الغ  
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 يادة عليه فيه، وغالًبا يكون يف حق  أو الز   ،نم  الثَّ  هن، يكون يف بخسم  ن يف الثَّ ب  أي الغ   ؛نب  ودائاًم خيار الغ  

 يادةز  العندما يتامأل املتزايدون عىل عدم  شج  النَّ لمشرتي مثلام ذكرنا يف ل يكون اخليار احلق   قليلةٍ  البائع، ويف صورٍ 

 ن. م  وهو يف الثَّ  «نب  الغ  » :ىمَّ س  ن، هذا يُ م  الثَّ  يف

فيخفيه البائع، أو  لعة عيب  وهذا العيب أي أن يكون يف الس   (،اْلَعْيِب )ابع من اخليار: خيار وع الرَّ قال: النَّ 

 فه البائع، قد ّل ُيفيه.إن مل ُيوخاٍف عن املشرتي  عيب   اأن يكون فيه

 خ وبني اإلمضاء.سالف ا:خص اخليار بني أمرين وهوخيار العيب للشَّ 

 .أي يظهر كاذًبا ؛(ِي بَِرْأِس اْلـَملِ بِ الت ْخ )اخلامس: قال: خيار  ]النَّوع[

 :خبي ف ثلثة أمور  وصورة الت  

 ة.ي  رم و  ا يف التَّ إمَّ 

 .ا يف املواضعةوإمَّ 

 .ابحةا يف املروإمَّ 

 .(1)كةالرشَّ  يف ا يف املشاركة أووإمَّ 

 .إن شئتم–ورية ة، والتَّ علنأخذ مثالني من ذلك، وهي املرابحة واملواض

 ،بخمسةٍ  لعة دخلت علَّ ، فيقول البائع: هذ ه الس  سلعةً  من آخر   ما معنى ذلك؟ حينام يشرتي شخص  

 وكم ربح فيها. ،يمتهاه أخب ه كم ق، ألنَّ بيع املرابحةة، هذا وسأبيعها لك بستَّ 

 أنا خَُت  :فيقول ]املرابحة[، عكس ، فهذ ه مواضعةوسأبيعها لك بأربعةٍ  ،وإن قال: اشرتيتها بخمسةٍ 

 .لعةيف هذ ه الس  

ام وإنَّ  ،قد اشرتاها بخمسةٍ  نومل يك ،البائع كان كاذًبا املشرتي إذا عرف بعد ذلك أنَّ  لكنَّ  ؛البيع صحيح  

وجيوز له أن  ،نم  لعة ويأخذ الثَّ الس   فيجوز له أن يردَّ  -أي املشرتي-اخليار  له حقَّ  نَّ من ذلك فإ اشرتاها بأقلَّ 

 اخليار.  عىل اإلخبار بخالف احلقيقة فيصبح له حق  مبني  هذا  ألنَّ  ؛ه مناسب  ورأى أنَّ  ،عره إن أعجبه الس  يمضي  

وجودها أو  ؛يف املبيع ا يف صفةٍ ذا اختلف املتبايعان إمَّ إ (،َواْختَِلِف اْلـُمَتَبايَِعنْيِ )ادس: قال: اخليار السَّ 

ومل يمكن الفصل  ؟هل هو موجود أم ّل ؛يف املبيع يف وجود عيٍب  ان، أو اختلفم  يف الثَّ  يف صفةٍ ا عدمها، أو اختلف

 .يكن عاملًا بالعيب واب معه، ملالصَّ  حيلف أنَّ  واحدٍ  م يف هذ ه احلالة يتحالفان، كل  ألحدها، فإهنَّ  ّل بينة   ؛بينهام

 اء. هذا العيب كان قبل الرش  ّل،  :اء، واملشرتي يقولهذا العيب كان بعد الرشَّ  نَّ إ: بائع  اليعني قد يقول 

                                                 

 هكذا، وهي أكثر من ثالثة.( 1)
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أو مل يكن عند ه، فإذا حتالفا تفاسخا، فأصبح اخليار  ،هذا األمر مل يكن بعلمه حيلف أنَّ  واحدٍ  يتحالفان كل  ف

ا أن يقول العقد، وإمَّ  يصح  و ،لفبعد احل رضيُت  :أن يقول ، له احلق  العقد   اا أن يمضي  وإمَّ  ،ا أن يتفاسخاهلام، إمَّ 

 .اخليار فيصبح له حق   ،أريد أن أفسخ   :له احلق   ن  م  

، لذلك ف  لم أن يكون فيه ح   بدَّ  ام رشطه أن يكون بعد احللف، ّلوإنَّ  ،واخليار عند اّلختالف ليس دائاًم 

بَِم )البائع واملشرتي  أي من (َبْعَد اْلـَحلِِف ِمْن ُكلٍّ )أي يثبت به اخليار  (تَِلِف اْلـُمَتَبايَِعنْيِ َواْخ )ف: يقول املصن  

ا َوَنْفي ا  في. نَّ الواآلخر  ،ثباُت اإليكون  هاأي من أحد ،(جَيَْمُع إِْثَبات 

ابع: هو خيار  َيِة()اخليار السَّ له  ألنَّ  ؛دليسبالتَّ  ق  ح  ل  ه يف احلقيقة مُ وأفرد ه العلامء باحلكم مع أنَّ  ،الت ّْصِ

 .حكاًم منفرًدا

 ص   ا تُ بحيث أهنَّ  ،أو البقرأو اإلبل،  ،أو املعز ،دي هبيمة األنعام من الغنمثتصية  :هو صيةواملراد بالتَّ 

 :فيقول ،واحدٍ  لبن يومٍ  هاملشرتي أنَّ  ظنَّ  -يعني لبن يومني أو ثالثة- ها، إذا اجتمعن، فيجتمع لبنُ ب  فيجتمع فيها اللَّ 

َّ ام هي مُ ، وإنَّ ا ليست بذات لبنٍ اين اكتشف أهنَّ ل والثَّ اليوم األوَّ  ، فإذا حلبهذات لبنٍ  اهنَّ إ  .ة  اص 

 :املشرتي باخليار بني أمرين :دليس لقلناولو أدخلنا ه يف التَّ  ،دليسمن أنواع التَّ  نوع  هذا 

اة[ة ابَّ هذ ه الدَّ  ا أن يردَّ إمَّ  -1  .نم  ويأخذ الثَّ  ]املصَّ

 .عا أن يرىض بالبيوإمَّ  -2

 الرشَّ  اصية استثناهلكن يف التَّ 
ٍ
ه عند إنَّ  :، فيقولأيب هريرة   حديث، كام يف يسريٍ  ع، فجعل حكاًم خمالًفا بّشء

ً صية فإنَّ اكتشاف التَّ   ا بني أمرين:ه يكون خمريَّ

 .إشكال  ؛ ]وهذا ما فيه[ ضاا الر  إمَّ  -1

 .رٍ ها مع صاٍع من متأو رد   -2

ن يوًما أو يومني، ب  اللَّ من هذا  ه استفادألنَّ  ؛من مترٍ  ها مع صاعٍ صية يرد  هنا يف التَّ ، دليس بدون صاعٍ يف التَّ 

 .ذي استفاد هبن الَّ فيكون هذا يف مقابل اللَّ 
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، َوِرَبا  ْطُعوم  مَ  ؛ قِْسَمِن: ِرَبا اْلَفْضِل ِف ُكلِّ ِجنْس  ابَ الرِّ  :ُث الِ الث  وَ ): يخ يقول الش   َمكِيل  َأْو َمْوُزون 

ِف الت َفاُضُل َوالن َس  ْ ُْرُم ِف الّص  َُ ُة ِرَبا اْلَفْضِل، َو َدْت فِيِهَم ِعل  َ ُأ ِف اْلـِجنِْس اْلَواِحِد، َوالن َسُأ الن ِسيَئِة ِف ُكلِّ ِجنَْسنْيِ اَّت 

 .(ُدوَن الت َفاُضِل ِف اْلـِجنَْسنْيِ 

 

َباقوله:  وهو ليس كذلك،  ،ه مثل عقد البيعاهر أنَّ با ُيظ ن  يف الظَّ با، وعقد الر  أي عقد الر  ؛ ()َوالث الُِث: الرِّ

 .[2٧5البقرة: ]ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: وقد قال اهل 

 :د من اثنتني فقطع واٌح مة ف الّش  والعقود املحر  

 .اا أن يكون ربً إمَّ  -

 ًرا.ا أن يكون غروإمَّ  -

 هذ ه مسألة   ا،مً حمرَّ  اليس للمعقود عليه، املعقود عليه قد يكون أمرً - لعقودلع حتريم  د يف الرشَّ وج  يُ ّل 

ش، ج  منها النَّ  ،اجد   كثري   ر، والغرربا، وعقد الغرعقد الر   ين: عقدإّلَّ  ها مباحة  العقود كل   ،لكن للعقود -ثانية  

 .با فسنذكرها بعد قليلٍ ا عقود الر  وأمَّ ، املنابذة وغري ذلكدليس كام سبق معنا بيع املالمسة وومنها التَّ 

 م  س  ع عن هذين القم ويتفرَّ  (قِْسَمنِ )يخ: هو با يقول الشَّ الر  
م
، فانتبه معي حتتاج فذكرها املصنَّ  ثالث صورٍ  ني 

 إىل تركيٍز.

َبا؛ قِْسَمِن: ِرَبا اْلَفْضلِ )قال:   (.َوِرَبا الن ِسيَئةِ ... الرِّ

 .يادةربا الفضل، وربا الفضل هو ربا الز   ل:ع الو  والن  

 .أخريوهو التَّ  ؛أس  سيئة أو النَّ ربا النَّ  :انوع الث  والن  

الموال، بل ف بعض الموال  كلِّ ربا الفضل ل يكون ف  إن  يخ: ل وهو ربا الفضل، يقول الشَّ نبدأ باألوَّ 

 .«ةبوي  الموال الرِّ »ـى بمَّ س  تي تُ وهذ ه األموال هي الَّ  ،دون بعض  

 :ها الفقهاءيم  س  ، هذ ه األموال يُ نةٍ معيَّ  ام يف أموالٍ سأ ّل يكون يف مجيع األموال، وإنَّ إًذا ربا الفضل وربا النَّ 

ةً ربأمواًّل »  با.ة؟ يعني جيري فيها الر  بويَّ معنى الر   ما، «ويَّ

با، هذ ه األموال جيري فيها الر  أنَّ ، يعني ة  ل ربويَّ أموا ن:هذ ه األموال يقولو ]بل[، ّل، مة  ا حمرَّ ليس أهنَّ 

 .د فيها فضل  وج  ، أو مل يُ فيها فضل   د  جم وُ  فال ربا فيها، سواءً  «ة  ربوي   أموال  » :ىمَّ س  غريها من األموال ّل تُ 

 ؟«ةأموال ربويَّ » :واضح معنى كلمة
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 نُ س   بطي  
ذي ، تفهم هبا ما الَّ تقسيم   نوعٍ  ، حتت كل  ٍت م لك ثالثة تقسيام، سأقس  آخر   أسلوٍب ب ]هذا[ يدُ عم

 :باّل جيري فيه الر   با، وماجيري فيه الر  

 الموال تنقسم إل قسمني:  :لوع الو  الن  

 .ة  ربويَّ  أموال   -1

 .ةٍ غري ربويَّ  وأموال   -2

 مر، امللح.ري، التَّ عم ، الشَّ ُب  ة، الب، الفضَّ ه  وهي: الذَّ   بي  تي ذكرها النَّ ة الَّ تَّ الس   :ة هيبويَّ فاألموال الر  

ى:  ، بي  ذكرها النَّ  ة أموالٍ هذ ه ستَّ  مَّ  .عليها اسق  يُ  وما ،«ةبويَّ الر   األموال»هذ ه ُتس 

 . ة بعد قليلٍ اس عليها. سنذكر العلَّ ق  وأشياء ّل تُ  ،اعليه اسق  تُ  أشياء ]هناك[

 نوعني:ة تنقسم إل بوي  هذه الموال الرِّ 

 .عليهام يس  وما قم  ،ةلفضَّ هب واالذَّ  :، ّل خالف فيهقسيم بإمجاع أهل العلموهذا التَّ - لوع األوَّ النَّ 

 .رم  والتَّ  ،وامللح ،عريوالشَّ  ،الُب   :وهي ؛ت  مطعوما النَّوع الثَّاين:[]

م وع  النَّ  ينهذمن  نوعٍ  كل    تي حتتها؟ما األجناس الَّ  نفاألثام ؛حتته أجناس   ني 

[عليهام  يس  ، أو ما قم ة جنس  ، والفضَّ هب جنس  ذَّ ، ما ها؟ الجنسانم  أو رابع أو خامس  ،]هذا جنس  ثالث 

 أو سادس.

اع به ب  ثمنًا يُ كل  ما كان  -ةنيَّ ممن باب غلبة الثَّ -كان  ام ة، قالوا: كل  هب والفضَّ اس عىل الذَّ ق  ذي يُ ما الَّ 

 .لع، فيكون ثمنًام به الس  وَّ ق  ة، ما تُ بويَّ ل الر  ل من األمواوع األوَّ ه يدخل يف النَّ أشياء وُتشرتى، فإنَّ 

 جنس؟املطعومات، حتتها كم 

 .هااس عليها غريُ ق  ويُ  ،أربعة منصوصة  

 اس عىل املطعومات؟ق  تي تُ وما األشياء الَّ 

مذهب  وهو ،قوٍت  مكيلٍ  كل   ااس عليهق  ه يُ نَّ إنا نقول: حيح أنَّ ، والصَّ مكيلٍ  كل   ااس عليهق  يُ  هأنَّ  :املذهب

 .اس عليهق  ه يُ فإنَّ  ه ما كان قوًتا ومكياًل أنَّ  :هو األقربو اإلمام مالك؛

ة، ،اه يكون موزونً أنَّ  :لوع األوَّ طبًعا املذهب يف النَّ  هب والفضَّ  .ه ثمن  حيح أنَّ الصَّ  لكنَّ  الذَّ

 با.إذا فهمت هذ ه املسألة فهمت ثلث الر  وضحت عندنا هذ ه املسألة؟ 

 ؟أعيد أمواضح  فهمت هذ ه املسألة؟

 ب!طي   ،أعيد
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 :با ثلثة أنواع  الرِّ عندنا، انظر 

 .فقط فضلٍ ]ربا[ ا أن يكون إمَّ  -1

 .نسأ فقط]ربا[ ا أن يكون وإمَّ  -2

 .«ةربا اجلاهليَّ » :ىمَّ س  سيئة، وهذا يُ فضل والنَّ الربا ا أن يكون مجع وإمَّ  -3

 ، متى حيرم ربا الفضل؟ربا الفضل ل وهونبدأ باألوَّ 

 دت نوًعا وجنًسا.تي احتَّ الَّ  -ةبويَّ ى األموال الر  شتَّ - ةبويَّ تيب، حيرم ربا الفضل يف األموال الر  لرتَّ هبذا ا :نقول

 ك!، أليس كذلىل  و  دت نوًعا من باب أ  ا احتَّ أهنَّ  :معنا ه ،جنًسا :إذا قلنا

، أن تبيع ، أن تبيع ذهًبا بذهٍب ةٍ بفضَّ  ةً ٍر، أن تبيع فضَّ م  أن تبيع متًرا بت   ؛فيها الفضل مُ رُ ح  ي  دت جنًسا ف  إذا احتَّ 

 .حيرم الفضل، إًذا هذا الفضل متًرا بتمٍر، ،شعرًيا بشعريٍ  ،ا بجنيهٍ جنيهً  ،، دوّلًرا بدوّلرٍ بريالٍ  رياًّل 

رم فيه ة، فيحبويَّ د نوًعا من األموال الر  ما احتَّ  أخري يف كل  أخري، قالوا: حيرم التَّ وهو التَّ  ،سأالنَّ  :اينوع الثَّ النَّ 

حيرم  شعرًيا بُب   أخري، إذا بعت  حيرم التَّ  ة بذهٍب فضَّ  أو اختلفت يف اجلنس، إذا بعت   ،فقت يف اجلنساتَّ  سواءً  ،أس  النَّ 

 سأ. ه حيرم الفضل والنَّ فقا نوًعا فإنَّ ا إذا اتَّ ، أمَّ اجيوز الفضل إذا اختلفا نوعً  كنل، أخريالتَّ 

 وإّلَّ  ؛إمجاًّل ها ناذكر طبًعاة، سأ مًعا، وهو ربا اجلاهليَّ جيمع الفضل والنَّ أخطرها ما  ؛هي ثالثة أنواعٍ طبًعا 

 .من هذ ه املسألة وأدق   أهم   فيه هناك فروقات  

، كالها فق  يف اجلنس، كالها متر  ه مت  أي أنَّ  ا،معنى كونه جنًس  (،ِرَبا اْلَفْضِل ِف ُكلِّ ِجنْس  )يخ: يقول الشَّ 

 .ة  كالها فضَّ ، ، كالها ذهب  ر  بُ 

عليها،  يس  اين، وهي األمور األربعة وما قم وع الثَّ ة النَّ علَّ  مكيلٍ  مطعومٍ  (،ِف ُكلِّ ِجنْس  َمْطُعوم  َمكِيل  )

 .بة  مركَّ  ة  علَّ  ،مكياًل  اه يكون مطعومً أنَّ  :ذهباملف

 .الوزن]هي[ ة هب والفضَّ ة يف الذَّ العلَّ  أنَّ  :املذهب ألنَّ  ؛د جنسه يف املوزوناحتَّ  ،(َأْو َمْوُزون  )

 .ةنيَّ مة فيها الثَّ العلَّ  حيح أنَّ الصَّ  :لكم وقلُت 

ةُ )سأ وهو النَّ  (َوِرَبا الن ِسيَئةِ )قال:  َدْت فِيِهَم ِعل  َ  أخري.با، فال جيوز التَّ الر   (ِف ُكلِّ ِجنَْسنْيِ اَّت 

ِف الت َفاُضُل َوالن َسُأ ِف ا)قال:  ْ ُرُم ِف الّص  ْ َُ وهذا  ،(َوالن َسُأ ُدوَن الت َفاُضِل ِف اْلـِجنَْسنْيِ ، ْلـِجنِْس اْلَواِحدِ َو

 .ه قبل قليلٍ قلتُ 
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 وطِ ُّشُ بِ  ح  ِص يَ ، مُ لَ الس   وَ هُ وَ  ؛ب اائِ ا غَ م  إِ وَ  ،مَ د  قَ ا تَ مَ  وَ هُ وَ  ؛ااَِض  ا َح م  إِ  عُ يْ بَ الْ  :عُ ابِ الر  ): يخ يقول الش  

ة   ل  ج  ؤَ ا مُ وف  ُص وْ مَ  ؛َك لِ ذَ  وِ ْح نَ وَ  ،ع  رْ ذَ  وْ أَ  ،ن  زْ وَ  وْ أَ  ،ل  يْ كَ بِ  هِ تِ فَ ِص  طُ بْ َض  نُ كِ مْ  يُ يَم فِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ بِ  هِ يْ لَ عَ  يُد زِ يَ وَ  ،عِ يْ بَ الْ  إَِل ُمد 

ِه، َوَقْبض َرْأِس َمالِِه ِف اْلـَمْجلِسِ   ُيوَجُد اْلـُمْسَلُم فِيِه فِيَها ِف ََمَلِّ
 . (َمْعُلوَمة 

 

 . لٍ جَّ ع  مُ  نٍ م  ة بث  مَّ يف الذ   موصوٍف  بيعُ  :م هول  م، والسَّ ل  يخ يف ذكر أحكام بيع السَّ رشع الشَّ 

  :البيع له ثلث حالت   ؛انظر

 .«بيًعا معتاًدا» :ى هذامَّ س  يُ ا أن يتقابض البائع واملشرتي يف جملس العقد، ف  إمَّ ]احلالة األُوىل:[  -

ارة يَّ هذ ه السَّ  ك  تُ ع  بم )فقان يقول: يتَّ  ؛اًل ن فقط فيكون دينًا مؤجَّ م  ر الثَّ أن يؤخَّ  اوإمَّ ]احلالة الثَّانية:[  -

، وهذا بإمجاع أهل العلم لٍ ٍن مؤجَّ م  ه بث  ، لكنَّ «ابيعً » :ىمَّ س  يُ  ، هذا(أو بعد شهرين ،بعد شهرٍ  بألٍف 

ي نٍ  ، والنَّبي  أيًضا جائز    .فعله، اشرتى بمد 

 ؟فيه ةقَّ ، ما هي الد  ةً فيه دقَّ  نَّ ؛ ألم هذا أشكل عىل بعض أهل العلمل  م، السَّ ل  لسَّ ا ]احلالة الثَّالثة:[ -

 أوَّ 
ٍ
  م بيع  ل  السَّ  :ل يشء

ٍ
 .غري ملوكٍ  ًئا، أن تبيع شيغري ملوكٍ  لّشء

 ف  و  س  ) :أو، (من متٍر من نوع كذا -مثاًل – ٍق ُس و  أ   ة  س  خ    ك  تُ ع  بم ) :ةمَّ يف الذ   موصوٍف  م؟ بيعُ ل  ما معنى السَّ 

اها( أعطيك بعد شهرٍ  ،مواصفات كذا ،موديل كذا ،ارة هاي لوكسسيَّ  -اًل ث  م  –أبيعك   .إيَّ

 وُ  دُ ع  من املصنع اآلن، ما ب   رجخت مل، (ادةً سجَّ  ك  تُ ع  بم ) :م، أول  من أنواع السَّ  أيًضا هذا نوع  
ومع  ام،ربَّ  ت  د  جم

ى: ذلك جيوز بيعها مَّ ل م»، هذا ُيس   .«بيع السَّ

 .كا بيع ما ّل متللقياس، ووجه خمالفتها للقياس بأهنَّ ا ا خالفأهنَّ  يرىمن أهل العلم  ثري  ك

ا مَ  عْ بِ  تَ َل »ومل يقل: ، «كَ َد نْ عِ  َس يْ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ َل »: قال  بيَّ النَّ  ألنَّ  ؛ا ّل ختالف القياسإهنَّ  :ولكن نقول 

 .«ََتْلُِك 

م فيه، ل  س  مُ ـه سيجد ال  ه أنَّ خص يغلب عىل ظن  الشَّ  ألنَّ  ؛قياسم عىل الل  وبناًء عىل ذلك فيجوز بيع السَّ 

 .وزه يكون موجوًدا فال جيه أنَّ يغلب عىل ظن   [ما]وا إذا باعه ، وأمَّ د  جيم ه يغلب عىل ظنه أنَّ 

  ه بيعُ ألنَّ  :القياس عندهم، قالوا ت هأو خمالف ،إشكاله م، عرفنا نحل  ل  طيب! إًذا هذا هو السَّ 
ٍ
ملكه ّل ي يشء

 .ص، وعرفنا توجيه هذا األمرخالشَّ 
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 امَّ ـل    بيَّ النَّ  أنَّ  :أنسٍ  حديث من حيحالصَّ  يف جاء فقد إباحته؛ يف  بي  عن النَّ  ص  م جاء النَّ ل  هذا السَّ 

 س  يُ  املدينة وجدهم ل  خ  د  
لمُفوأو يُ  ون  مُ لم  ،«ملَ الس  » :هُ ون  م  س  وأهل الكوفة يُ  ،«لفالس  » :هُ ون  م  س  يُ  نةديأهل امل- ن  س 

 ْس يُ لْ فَ  -م  ل  س  أ   ن  أي م  - َف لَ ْس أَ  نْ مَ »فقال: 
عقد  عىل جواز فدلَّ  ،«وم  لُ عْ مَ  ل  َج  أَ َل إِ  وم  لُ عْ مَ  ن  زْ وَ وَ  ،وم  لُ عْ مَ  ل  يْ  كَ ِف  مْ لِ

 .مل  السَّ 

ا)يخ: فهو يقول الشَّ  ا َحاَِض  ب اَوإِم  )وهو البيع املعتاد،  ؛حارٍض  أي البيع يكون ألمرٍ ؛ (إِم 
وهو بيع ؛ (ا َغائِ

َلمُ )الغائب   (.َوُهَو الس 

وِط اْلَبْيعِ ) :فقال  :ابقةالسَّ  (َيِصح  بُِّشُ

 .ه يقدر عليهه أنَّ بأن يكون يغلب عىل ظن   -

 .معلومٍ  وأن يكون بثمنٍ  -

 .ونحو ذلك ،امقبوًض من ثَّ الوأن يكون  -

 :ابقة بأمور  شوط البيع الس  ]عل[ يزيد  (َوَيِزيُد َعَلْيهِ )

، َوَنْحِو َذلَِك ) :لاألمر األوَّ  ، َأْو َذْرع  ، َأْو َوْزن  ّل  أشياءُ  هناك ؛(بَِأْن َيُكوَن فِيَم ُيْمكُِن َضْبُط ِصَفتِِه بَِكْيل 

  بدَّ  م فيها، بل ّلل  ، ففي هذ ه احلالة ّل جيوز السَّ ّل تكون مضبوطةً  ضبطها، أشياءُ  يمكن
ٍ
ا إمَّ  ؛يمكن ضبطه يف يشء

،  ،أو وزنٍ  ،بكيلٍ  سوف ) :قال لو :يمكن ضبطه، ما ّل يمكن ضبطه مثل ًئاأن يكون شي بدَّ  ، ّلرعٍ ذأو بأو بعد 

 س  أُ 
يضبط  ّله ألنَّ  ؛به ، فهذا ما يصح  اأو كبريً  ا، وّل يعرف هل هذ ه قد تكون صغريً ا(ك بأن أصيد لك سمكً مُ لم

 صفته.

م يف ل  السَّ  عىل ذلك ّل يصح   ، وبناءً ن يف موصوٍف أن يكو بدَّ  م ّلل  السَّ  أنَّ  :مهم  وهذا -اين األمر الثَّ 

 .ام يكون يف املوصوفاتنات، وإنَّ املعيَّ 

أو  وهو كيل   ،معياراآلن كرتون ال- كراتني -مثاًل -لك بخمسة  أسلمُت ) :خصصورة ذلك: إذا قال الشَّ 

 .وع الفالينالنَّ  ، وخالص نعرف(متر خالص -تصح   اوزنً  ت  يع  إذا بم  نَّ املكيالتحيح أ، والصَّ وزن  

 ، خالص. ه بيع موصوٍف ألنَّ  ؛يصح   :نقول ذاه

ه ألنَّ  ؛باطل  العقد ، نقول: قادم(يف السليم الصَّ جرة، والتَّ هذ ه الشَّ  متر   ك  تُ ع  بم ) : عندما أقول لكلكن املعني  

ٍ  بيعُ   .يجوزا املوصوفات ف، وأمَّ أو مأذوًنا له به ،خص أن يكون ملوًكا للشَّ  ما جيوز بيعه إّلَّ ، واملعنيَّ معنيَّ

هاي لوكس موديل  ارةً ك سيَّ يسوف أعط قادمةنة ال، السَّ أعطني اثنا عرش ألف ريالٍ ) :ا أقول: ملَّ ثانٍ  مثال  

 (.دوبالوصف املحدَّ  ،وتكون نظيفةً  ،اهاك إيَّ يالوقت أعط ذاة، مثل هقادمنة العطيك السَّ أ 2003 مثاًل 
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 .لك لوكس موديل كذا ووصفُت ، هاي ه بيع موصوٍف ألنَّ  ؛هذا جيوز

 ارة فالنٍ اريت، سيَّ ليست سيَّ  ،فالنٍ  ارة  ك سيَّ ية سوف أعطقادمنة الأعطني املال هذا والسَّ  :لكن ملا قلُت 

 فام جيوز. ،ارةيَّ هذا قد ّل يبيعك السَّ  افالنً  ألنَّ  ؛ما ينفع ل:ء، نقوهاي لوكس نفس الّشَّ 

[بيع  ؟ بيع املوصوف وبيع املعني  بنيواضح الفرق  م يف بيع ل  ام جيوز السَّ وإنَّ  ،مل  ما جيوز فيه السَّ  ]املعنيَّ

 .املوصوفات

، اها بعد سنةٍ عطيك إيَّ أو ،ارةيَّ هذ ه السَّ  ك  له: بعتُ  وقلت   ارة ملكك، إن جئت  يَّ ا تكون السَّ ملَّ  انظر؛]سؤال[ 

 .، وهي صورة  نتفاع هبا سنةً ك اشرتطت اّل، فأنت كأنَّ سليم بعد سنةٍ التَّ  ولكنَّ  ،اآلن البيع بات  

 .تعليق البيع عىل رشطٍ  هذا ثمَّ ك، ملكارة يَّ والس   ،(بعد سنةٍ  ك  تُ ع  بم )انية: وهي أن تقول: ورة الثَّ الص  

ري يف تسليم املباع واملوصوف أخط والتَّ فريق بني تعليق البيع عىل الرشَّ ينبني عليها عرشات املسائل للتَّ 

م ع  إذا مات أحد املتبايم  ؟ب عليهاذي ترتَّ الَّ ما لعة عليه إذا تلفت الس   م، ينبنيل  هو السَّ  ذيالَّ   ؟ب عليهذي ترتَّ الَّ  ما ني 

 غري العقد بتاعك.  امن عند ه؟ هذا عقد  من يكون الضَّ  ؟أم ليس بالزمٍ  هل هو ّلزم  

ه ّل أنَّ  :واجلمهور واملذهب ،تعليق البيع عىل رشطٍ  ت البيع، وهوا تكون أجلَّ ارة ملكي فإمَّ يَّ  تكون السَّ فلامَّ 

 .نفعةفهو من اشرتاط امل ،سليمأخري يف التَّ ا أن تكون من باب التَّ ، وإمَّ تصح  

 ُيوَجُد اْلـُمْسَلُم فِيِه فِيَها ِف ََمَلِّهِ )قال: 
ة  َمْعُلوَمة  ل  إَِل ُمد  ا ُمَؤج   بدَّ  ه ّلالث: أنَّ ط الثَّ هذا هو الرشَّ  ،(َمْوُصوف 

أن  بدَّ  إًذا ّل ،«وم  لُ عْ ل  مَ َج  أَ َل إِ  ،وم  لُ عْ مَ  ن  زْ وَ وَ  ،وم  لُ عْ مَ  ل  يْ  كَ ِف  مْ لِ ْس يُ لْ فَ  مَ لَ ْس أَ  نْ مَ »:  بي  يل لقول النَّ أجمن التَّ 

 .يكون فيه أجل  

بجواز  ين فقالالد   ي  تقيخ ، واختار ه الشَّ م احلال  ل  جيوز السَّ إنَّه  :ةافعيَّ وهم الشَّ -وقال بعض أهل العلم 

 .م احلال  ل  لسَّ ا

 افيه مترً  تعرف أنَّ  [نت  ]وأ ،ر، فجاءك واحد  م  وهذا وقت التَّ  ،أنا عندك اآلن أنا جالس   [:مثاًل -]فيجوز 

بعتك  -ما عندك متر  ]وأنت[ – ارً مت    ك  تُ ع  مر تقول: بم م يف التَّ فتتكلَّ ، أو عند صديقك ،أو عند جارك ،عند أخيك

، فتذهب يك[تآو]عرش دقائق  ،امترً  كبيعأ ]قلت:[، انً معيَّ  اما بعت مترً  ا،وصوفً م بعت   ]فأنت[الص، خسة كراتني خ

 .ينالد   يخ تقي  واختيار الشَّ  ،افعي  لشَّ هذا قول ا ،جيوز ،تبيع لصاحبك ثمَّ  ،اين، فتشرتي منهلثَّ ا أو ،ذي أنت تعرفهل الَّ لألوَّ 

 ،، وّل جيوز أن يكون حاّل  اًل  مؤجَّ م إّلَّ ل  جيوز السَّ  ة فالحلنفيَّ ة واا املذهب وقول اجلمهور واملالكيَّ وأمَّ 

 ل.ويف املؤجَّ  وجود ه يف احلال   ن  برشط أن يغلب عىل الظَّ  ؛اًل ومؤجَّ  ه جيوز حاّل  أنَّ  واألقرب دلياًل 

 .اًل وز أن يكون مؤجَّ وّل جي ،اًل معجَّ  الثَّمنم أن يكون ل  أي من رشط السَّ  ،َوَقْبض َرْأِس َمالِِه ِف اْلـَمْجلِِس() قال:
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ا ؛ وهي ةُ ارَ َج اْلِ  يَ هِ وَ  ة  عَ فَ نْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ ا أَ م  إِ وَ  -اهَ مُ كْ ُح  مَ د  قَ تَ  -ن ا يْ ا عَ م  إِ  عُ يْ بَ الْ : ُس امِ َخ ـالْ وَ ):  قال إِم 

ا عَ  ، َوإِم   ِمْن َعنْي 
ا َعَل َمنَْفَعة  ْرِع، َوالث انَِيُة َل َمنَْفَعِة َشْخص  َعَل َعنْي  َيْأُخُذ ِمنَْها َنْفَعَها، َوإِم  ، اْلُوَل َكإَِجاَرِة َأْرض  لِلز 

َمُه َفُهَو اْلَِجُي اْلـَخا ْخِص إِْن َتَسل  ِة، َوَنْحِو َذلَِك، َوَمنَْفَعُة الش  اب  اِر، َوُرُكوِب الد  َمُه اْلَعَمَل َكُسْكنَى الد  ، َوإِْن َسل  ص 

َجاَرُة إِل  ِف َنْفع  َفُهَو اْلـُمْشَتَكُ  ر  بَِوْقت  َأْو فِْعل  َمْعُلوم   ،َمْعُلوم   ،ُمَباح   ،، َوَل َتِصح  اْلِ  .(ُمَقد 

 

: (ُس امِ َخ ـ)َوالْ  قال: ب ي عم ُهو   ال 
ن  ُعُقودم

 ونَ كُ يَ  نْ ا أَ م  إِ وَ  -اهَ مُ كْ ُح  مَ د  قَ تَ )وقد –ن ا يْ عَ ) أ ن  ي ُكون   (ام  إِ  عُ يْ بَ الْ ) مم

 .ةمن العقود املهمَّ ، (ةُ ارَ َج اْلِ  يَ هِ وَ  ة  عَ فَ نْ مَ 

 :األشياء املعقود عليها ثالثة أشياء   نظرا

 .د عىل العني فُتباع وُتشرتىق  ع  يُ  أنب ؛مل  ويف معنا ه السَّ  ،وهذا هو البيعد عىل األعيان، ق  ع  ا أن يُ إمَّ  -

 .ًكا لألصيلمع بقاء العني مل ،عليه املنفعة   ا أن يكون املعقودُ وإمَّ  -

 :قة باملنفعةمن العقود املتعلِّ و

 .اإلجارة -1

 .أيًضا عىل املنفعة عقد   ةلاع  اجل  ف، ةلاع  اجل   -2

 .اّلختصاص  -3

 أعزكم-مثل الكلب  ،ام جيوز اّلنتفاع من غري بيعٍ ه، وإنَّ اّلختصاص ّل جيوز بيعُ  أنَّ  :ومشهور املذهب

هنى عن ثمن الكلب كام يف  النَّبيَّ  ألنَّ  ؛جيوز بيعه يد وللحرس، وّلالكلب جيوز اقتناو ه للصَّ  فإنَّ  -اهل

 حيحني. الصَّ 

هذا من باب  ،خص عند ه مصحف  املصحف إذا كان الشَّ  ومثله أيًضا لكرامته املصحف، فإنَّ 

 .؛ لكرامتههاملصحف، املصحف حيرم بيعُ ولكن ّل جيوز بيع  ،به هو اّلختصاص، ُيتص  

 .بيعهجيوز  لكرامته ّل واملصحف ،الكلب إلهانته

كان  ن  ه، ولكن ّل جيوز بيعه، م  أن يشرتي   بدَّ  ما حيتاجه ّل ألنَّ  ؛جيوز رشاو ه ،املصحف؟ نعم ءهل جيوز رشا

  يف حالةٍ ولكن حيرم بيع املصحف، إّلَّ  ،أو يعطيه لينتفع به ويقرأ ،ام يضعهّل يقدر أن يبيعه، وإنَّ  عند ه مصحف  

ت ة، ولذلك املحالَّ اريَّ ج  ت الت  املحالَّ  :مثل ،نم  فيبيعه بنفس الثَّ  ا ه بثمنٍ خص قد اشرتأن يكون الشَّ  ي:وه واحدةٍ 

عر[ تبيعه ]اشرتيته أن، جيب كام ريالٍ  فوّل نص احيرم عليها أن تربح فيه تي تبيع مصاحف  ة الَّ جاريَّ الت    .بنفس الس 
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عوهنا ألجل إدارة الوقف، هذا من باب ام يبيعندما يبيعون بعض املصاحف، إنَّ  -ع املدينةم  جم   -ع م  ج  م  ـوال  

 اع عىل املسلمني.ب  ما يُ  ع أضعاف  زَّ و  ا تُ ألهنَّ  ؛أخرى ةً ار به الوقف مرَّ د  الوقف، يُ 

الة، فقال: واإلجارة ع  يخ اإلجارة ومل يذكر اجل  ، ذكر الشَّ ةً ال  ع  ج   ون  كُ ت   ن  ا أ  مَّ إم و   ،ةً ار  ج  إم  ون  كُ ت   ن  ا أ  مَّ إم  املنفعة

 . (ص  ْخ َش  ةِ عَ فَ نْ  مَ َل ا عَ م  إِ وَ  ،نْي  عَ  نْ ة  مِ عَ فَ نْ  مَ َل ا عَ م  إِ ا، وَ هَ عَ فْ ا نَ هَ نْ مِ  ُذ ُخ أْ  يَ نْي   عَ َل ا عَ م  إِ ) :أنواعٍ عىل ثالثة 

ا الجارة ثلثة أنواع    :إذ 

ذلك قالوا: أن ل واليعني يستخرج املنفعة منها، ومثَّ  (،َعنْي  َيْأُخُذ ِمنَْها َنْفَعَها)قال: منفعة  وع األولالنَّ 

 .منها، هنا استخرج املنفعة منها راعة تنبتيستخرج منها، الز   انظر؛ ها،يستأجر أرًضا ألجل أن يزرع  

ين يخار الشَّ يوهو اخت-حيح أيًضا والصَّ  ه جيوز استئجار الغنم واإلبل ألجل يف املذهب: أنَّ  رواية  و تقي  الد 

 منها. املنفعة   ذُ خ  أ  هو ول، وع األوَّ ه من النَّ ألنَّ  ؛نهالب

 ه جيوز.حيح أنَّ الصَّ و ،ه ّل جيوزأنَّ  :املذهب إًذا

ونقول عىل  ،اإلجارةبف املصن   ل  أخذ املنفعة منها، أو أخذ نفعها، مثَّ عىل إجارة العني  :لوع األوَّ إًذا النَّ 

 ارة فيها مجيًعا.اإلج ه يصح  صوفها، فإنَّ  أو جز   ،ة ألخذ لبنهاابَّ كاستئجار الدَّ  :حيح أيًضاالصَّ 

كنى كون املنفعة من العني، كالس  تأن  ،(َعنْي الَعَل َمنَْفَعة  ِمْن )قال: أن تكون اإلجارة  :[الثَّاين]النَّوع 

لكن منفعتها األساسية وخص داًرا ليسكنها، هنا ما استخرج املنفعة منها، كأن يستأجر الشَّ  ؛ونحو ذلك بكووالر  

 نفعة منها.امللريكبها، هذ ه  ارةً ليجعلها مستودًعا له، أو استأجر سيَّ  ،ليمكث فيها كنى، أو استأجر أرًضاالس  

 .املأخوذة من العمل، منفعة العملاملنفعة  يمنفعة األشخاص، وه الث من اإلجارة:وع الثَّ النَّ 

 :فعىل تقسيم املصن  -ومنفعة العمل نوعان 

 .خاص   أجري   -1

 .ك  مشرت   وأجري   -2

 .ك باعتبار العملمن، واألجري املشرت  باعتبار الزَّ  وس  حمب فاألجري اخلاص  

شخٍص، يدفع  أي يستأجر منفعة   ،أن يستأجر شخًصا ؛إجارة األشخاص :الث من اإلجاراتوع الثَّ إًذا النَّ 

 .ثمنًا مقابل منفعة شخصٍ 

ة اعة الفالنيَّ سَّ خص حمبوًسا من الة، فيكون الشَّ ا من باب اإلجارة اخلاصَّ خص عىل نوعني: إمَّ ومنفعة الشَّ 

، هذا جيب أن يكون يف املحل   ،ثامين ساعاٍت  جتاري   ذي يعمل يف حمل  هذا العمل، مثل الَّ يف ة اعة الفالنيَّ إىل السَّ 

 .ى األجرة عىل حبسه يف هذا العملط  فُيع   ،ثامن ساعاٍت خالل  حمبوس   خاص   أجري  
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 ك هو من؟شرت  ك، األجري املاألجري املشرت   :اينوع الثَّ هناك النَّ 

اصنع لنا كذا،  :انع عندما يقال لهاع، الصَّ نَّ الص   :ام باعتبار العمل، مثلمن، وإنَّ باعتبار الزَّ  اليس حمبوًس 

باعتبار  ه حمبوس  من، ولكنَّ الزَّ  باعتبار اا حمبوًس ه ليس أجرًيا خاص  ، لكنَّ جار هذا أجري  النَّ  ،ا، هو أجري  اصنع لنا كرسي  

 .واملشرتك هذا الفرق بني اخلاص   حيث أنَّ ، ، أو نحو ذلكأو يصنع ّل طاولةً  ،امنه أن يصنع ّل كرسي   مطلوب  ، العمل

َمُه اْلَعَمَل َفُهَو ، َفُهَو اْلَِجُي اْلـَخاص  ) إن تسلم املنفعة كاملةً  ،(هُ مَ ل  َس تَ  نْ )إِ  قال: فاألجري اخلاص   َوإِْن َسل 

كُ   (.اْلـُمْشَتَ

 .ك باعتبار العملاملشرت   ، وأنَّ من حمبوس  باعتبار الزَّ  اخلاصَّ  أنَّ  :ك واخلاص  رق بني املشرت  إًذا عرفنا الف

ثامن  يف املحل   اجالًس  -مثاًل – كونيقد  ،األجرة استحقَّ  ًئايعمل شي له ومل س  ب  ت  لو اح   األجري اخلاص  

 .خاص   ه أجري  ألنَّ  ؛تهتعطيه أجر :، نقولجالس يف املحل   ًئا،ما عمل شي ساعاٍت 

ّل  ينجز العمل أو بعضه إن ملأن ينجز العمل،  بدَّ  ّل ل، بإنجاز العماألجرة إّلَّ  ك ّل يستحق  األجري املشرت  

 األجرة. يستحق  

نَّاع أو ّلهل يضمن الامن، طبًعا ُيتلفان من حيث الضَّ   ون؟يضمن ص 

 ة. عند املالكيَّ  ةً وخاصَّ  ،ة  مستقلَّ  ا مؤلفات  فيه تف  ل  ، بل أُ ألهل العلم طويل   هذ ه املسألة فيها كالم  

َجاَرُة إِل  ِف َنْفع  )يخ: يقول الشَّ  ر  بَِوْقت  َأْو فِْعل  َمْعُلوم   َوَل َتِصح  اْلِ ، ُمَقد  ، َمْعُلوم   جيب أن يكون يف (،ُمَباح 

 ،«يِّ غِ بَ الْ  رِ هْ مَ  نْ عَ   ي  بِ ى الن  َّنَ »، ولذلك باطلة   مٍ حمرَّ  فاإلجارة عىل أمرٍ  ،مباًحاأن يكون  بدَّ  رشًعا، وّل معتبٍ  نفعٍ 

 باطل   ه نفع  ألنَّ  ؛]...[ه أيًضا مع أنَّ  «نِ اهِ كَ الْ  ةِ رَ ْج أُ  نْ عَ   ي  بِ ى الن  َّنَ »، وفهو باطل   ،من أنواع اإلجارة البغي نوع  

 .مٍ حمرَّ  ع، فال جيوز األجرة يف أمرٍ هني عن الرشَّ 

 عىل املنفعة.  ه عقد  ألنَّ  ؛ة اإلجارةصحَّ  ىنفي ملباح، وأن يكون معلوًما، فإذا كان جمهوًّل فع اهذا األمر كالنَّ 

بامذا؟  ايكون معلومً  يف األجري اخلاص   النَّفعواملشرتك، إذا كان  فع املعلوم مثل ما قلنا يف األجري اخلاص  النَّ 

 .جري اخلاص  ، يف األثالث ساعاٍت  يومٍ  من، أن جتلس عندي كلَّ باعتبار الزَّ 

 ك باعتبار العمل.املشرت  األجري  فع يكون معلوًما يفوالنَّ 

 متى يصح  أن يكون النَّفع جمهوًّل؟

 [ملعال]مقدار  ألنَّ  ؛مستقل   باٍب  ]يف[أفرد الفقهاء عقد اجلعالة  ذلكلو ،يف عقد اجلعالةهذا  :نقول

 .ى من عقد اإلجارةهو مستثنً  :، ولذلك قالواجمهول  

(مُ )قال:  ر  بَِوْقت  َأْو فِْعل  َمْعُلوم  ر  بَِوْقت  َأْو فِْعل  ) اكونه معلومً  ىهذا معن َقد   (.ُمَقد 
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طَِها، َوَيُرد  ِمْثلَ ، بَِغْيِ يهِ فِ  مُ لَ الس   ح  ا َص مَ  لِّ كُ  ِف  وٌب ُد نْ مَ ، ُض رْ قَ الْ  :ُس ادِ الس  ):  قال ُه، ِزَياَدة ، َوَل َشْ

ا َأْو َجْوَدة  َجازَ  َوإِْن َزاَد ِمنْ   َقْدر 
ط   . (َغْيِ َشْ

 

وعقد اْلَقْرُض(، )عقد  :ن العقود املندرجة حتت عقد البيعادس موع السَّ أي النَّ ، (ُض رْ قَ الْ  :ُس ادِ الس  ) قال:

 ع.ب   عىل سبيل التَّ  باملٍ  بادلة مالٍ م :القرض هو

لَ )قال: هو   (، ُم فِيهِ َمنُْدوٌب ِف ُكلِّ َما َصح  الس 

 نْ مَ »ه قال: أنَّ  :منها ؛من حديٍث  عىل القرض يف أكثر   احلث   هعن ثبت  بيَّ النَّ  ا كونه مندوًبا فألنَّ أمَّ 

 .«ة  ر  مَ  َق د  َص  تَ َم ن  أَ كَ فَ  نْيِ تَ ر  مَ  َض رَ قْ أَ 

ا، فدلَّ  نظرمن أ [فضل] بنيَّ   بي  والنَّ  ًَ ام إنَّ القرض  ولكنَّ ، ب  ح  ت  س  اإلقراض عموًما مُ  عىل أنَّ  مع

ويف  ،يف املكيالت ة، ويصح  هب والفضَّ القرض يف األموال ويف الذَّ  نات، فيصح  يكون يف املوصوفات دون املعيَّ 

 :ىمَّ س  ما تُ  ،ةً اريت عاريَّ أعطيك سيَّ  اريت قرًضا،ما أعطيك سيَّ  ؛اتنالقرض يف املعيَّ  يصح   ّلاملوزونات، لكن 

 .«اقرًض »

 هذا هو املذهب. بًعاط ؟وضحت املسألة

  يف كل   القرض يصح   انية يف املذهب: أنَّ واية الثَّ الر  
ٍ
  ا، كل  مثلي   يشء

ٍ
فيه القرض دون  يصح   مثل   يشء

 .اتالقيمي  

طَِها، بَِغْيِ ِزَياَدة  )قال:  ، كأن يقول: يف الوفاء، وّل أن يشرتط منفعةً  فال جيوز له أن يطلب زيادةً  ،(َوَل َشْ

 وهو ّل يصح  - مروي   ملا جاء يف حديٍث  ؛(أن تفعل ّل كذا) :، أو(ضتك هذا املبلغ مقابل أن أسكن بيتكأقر)

ا فَ فْ نَ  ر  َج  ض  رْ قَ  ل  كُ » :وهو -اإلمجاع عىل العمل به ولكنَّ  ، هإسنادُ   . «اب  رِ  وَ هُ ع 

ا َأْو َجْوَدة  َجاَز(َوإِْن َزاَد ِمْن َغْيِ َشْ )أي مثل ما اقرتض،  ،(هُ د  ِمْثلَ رُ َويَ )قال:   َقْدر 
ًعا من أي تب   ،ط 

 «.اء  فَ وَ  مْ كُ ْيُ َخ  مْ كُ ْيُ َخ »قال:   بيَّ النَّ  ا اقرتض؛ ألنَّ مَّ  أكثر   بأن ردَّ  ؛ضاملقرتم 
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ْهُن؛ بَِأْن َيَضَع ِعنَْدُه َعْين ا يَ ةٌ ثَ َل ثَ  وِق قُ ُح ـ الْ َل عَ  ُق ائِ ثَ وَ الْ  :عُ ابِ )الس  :  قال ِصح  َبْيُعَها َعَل َمالِِه، َوَمَتى : الر 

ُف فِيَها َبْعَد َذلَِك   هَ نْ مِ  ءٌ َشْ  ك  فَ نْ  يَ َل  هِ يْ لَ عَ  ونُ كُ تَ وَ  ،َلـْم جَيِْئُه بَِملِِه َباَعَها، َفَل جَيُوُز َلُه الت َّص 
؛ نُ َم ، الض  يعِ مِ َج ـالْ  َردِّ  بِ ل  ا إِ

 م  ذِ  م  : َض و  هُ وَ 
 م   ذِ َل إِ  ة 

 َج  لِّ كُ  نْ مِ  ح  ِص يَ وَ  ،قِّ ـَح  الْ ِف  ة 
 مْ ـى لَ تَ مَ فَ  ،يمِ رِ غَ الْ  ارِ َض ْح إِ  امُ زَ تِ الْ  :وَ هُ ؛ وَ ةُ الَ فَ كَ الْ ، وَ ِف َّص  الت   زِ ائِ

 .(هِ يْ لَ ا عَ مَ  نَ مِ َض  هِ ائِ قَ بَ  عَ مَ  هِ بِ  ِت أْ يَ 

 

 .«وثيقعقود التَّ » :ىمَّ س  فقط، تُ  ٍق يثتو ، هذ ه عقودُ «وثيقعقود التَّ »ـى بمَّ س  تي تُ العقود الَّ  ذكريخ ببدأ الشَّ 

 ؟وما معنى كوهنا عقود توثيٍق 

 .قود لتوثيق عقود األذون األخرىام جيء هبذ ه العبذاهتا، وإنَّ  ةً هذ ه العقود ليست مستقلَّ  يعني أنَّ 

 .أو بسبب قرضٍ  ،ا بسبب بيعٍ إمَّ  ا،مالي   اأنا أقرضتك مبلغً  ؛وثيقالتَّ 

 .ك خسني تعطيني خسنيأعطي :عتب   هو ذيقرض الَّ 

هذ ه  أُ ش  ن  ، تُ د ّل هناك ثالثة عقودٍ ن أن تسد  ي  ، لكي أضمن الدَّ ااريت بخمسني ألفً بعتك سيَّ  :ني  بسبب الدَّ 

 .«وثيقعقود التَّ » :ىمَّ س  ين، هذ ه تُ ين، توثيق وفاء الدَّ وثيق الدَّ تالعقود من باب 

 . هنوالرَّ  ،والكفالة ،امنالضَّ  :وثيق ثلثةٌ وعقود الت  

َوَمَتى َلـْم جَيِْئُه بَِملِِه ، َأْن َيَضَع ِعنَْدُه َعْين ا َيِصح  َبْيُعَها َعَل َمالِهِ ) وهو ، قال:هنالرَّ  وهو ،لوَّ األنبدأ ب

، فيعطيه شيئًا (هنخذ هذا الرَّ )، قال: (ق به دينيأعطني شيًئا أوث  )، فقال: دين   خص عىل آخر  لشَّ لإذا كان  ،(َباَعَها،

رهنت ابني،  :مثاًل –يقول  ّل جيوز بيعه، اا لكونه آدمي  إمَّ  ؛أن يكون مرهوًنا وز بيعه، ما ّل جيوز بيعه ّل يصح  جي

 ن  بم  ك  تُ ن  ه  يقول: ر   ملا ُيَ من شخصٍ  م  وان، بعض العه  ر  اّلبن ّل يُ 
 .ك  ت  ج  وَّ ز  ت   ُت د  دَّ ا س  ا م  ذ  إم  ي،تم

أو  ا،أو بيتً  ،ارةً ا أن يكون سيَّ ه، فإمَّ بيعُ  يصح   ًئاجيب أن يكون شي ،رهنٍ ، وليس ب، وّل يصح  ارهنً  ليسهذا 

 ّل ،ائن يأخذ العني املرهونة، ويبيعهاالدَّ  ، فإنَّ ن  ي  الدَّ  ضم املدينُ ق  داد ومل ي  وقت السَّ  ا ه، فإذا حلَّ ، فريهنه إيَّ اطعامً 

، آّلٍف  عرشة ني  الدَّ  ؛يشء   ق  ب   ه لصاحب العني، فإن مل ي  وما بقي يرد  ، ن  ي  د الدَّ سد  يُ  مَّ ، يبيع العني املرهونة، ثُ اه  كُ لَّ م  ت  ي  

.لكن ليس عليها توثي ،ناته ألفبقى يف ذمَّ ي ؟[ةاملتبقيَّ ]بيعت بثامنية، أين األلفان والعني   ق 

 داد.اع عند عدم القدرة عىل السَّ ب  تُ  ة بعنيٍ مَّ يف الذ   ، دينٍ بعنيٍ  دينٍ  هن هو توثيُق ًذا الرَّ إ

  ته والباقي ]ردَّ ه[.ما يف ذمَّ  وأخذ، (َوَمَتى َلـْم جَيِْئُه بَِملِِه َباَعَها)ال: ق

 ل به؟ ع  ف  ذي يُ ، ما الَّ هنة هذا الرَّ وهي قضيَّ  ةٍ مهمَّ  عن مسألةٍ م اآلن ب تكلَّ طي  
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ُف فِيَها َبْعَد َذلَِك، َوَتُكوُن َعَليِْه َل َينْفَ )قال:  ٌء ِمنَْها إِل  بَِردِّ اْلـَجِميعِ َفَل جَيُوُز َلُه الت َّص  اهن الرَّ ، (ك  َشْ

 .العني املرهونةيف  فص  ن ّل جيوز له التَّ املرهتم  ،ائنالدَّ  هون ن، واملرهتم ي  ذي عليه الدَّ الَّ هو اهن ن، الرَّ واملرهتم 

 .يف البيت عندي [هااتركو] ا،ارتك عندي رهنً سيَّ  ]واترك[ ،اس يقول: سأقرضك عرشة آّلٍف بعض النَّ 

وأن  ،بيعها ها عندك يف البيت من باب خشيةارة، نعم جيوز أن جتعليَّ هذ ه السَّ  ]تستعمل[ما جيوز لك أن 

 هن من صاحبه.الرَّ ّل يغلق  هف فيها، لكن ّل جيوز لك أن تنتفع هبا، فإنَّ يتصَّ 

ا، ما جيوز لك أن و ربً فه منفعةً  جرَّ  اهن أصبح قرًض ك لو استخدمت الرَّ ألنَّ  ؛ستخدمها]ّل[ تجيب أن 

 جيوز لك أن تسكن البيت البيت عندك، لكن ّل حتفظها عندك، جتعل صكَّ  ؛قلكن جيوز لك أن تتوثَّ  ،تستخدمها

ن ميغلق  ّلما جيوز، وذلك  ،ر العني املرهونةأن تركب العني املرهونة، ما جيوز مطلًقا، أن تؤج  ]وّل[ ، املرهون

 صل.األفيبقى عند صاحبه هذا  ،صاحبه

ٌء ِمنَْها)أي رهنًا  (،َوَتُكوُن َعَلْيهِ )قال:  ، ما نقول: ن كاماًل ي  مجيع الدَّ  (إِل  بَِردِّ )منها  ء  جز لوو (َل َينَْفك  َشْ

 .ةً كامل ددَّ س  تُ ى هن عىل مجيع العني املرهونة حتَّ يكون الرَّ ]بل[ هن، ّل، نصف الرَّ  نفك  ين ي  د نصف الدَّ إذا سدَّ 

م ي  ن  ع  امن عىل م  الفقهاء يطلقون كلمة الضَّ ، امنعقد الضَّ  :وثيقان من عقود الت  وع الث  الن    :ني 

 .يف التزام احلق   ةٍ إىل ذمَّ  ةٍ ذمَّ  وهو ضم   ؛وثيقمن عقود التَّ  يطلقونه عىل عقدٍ  -1

 .فات، وهو قيمة املتل  ويطلقونه عىل معنى ثاٍن بعيدٍ  -2

فات يذكرونه يف قيمة املتل   فات،وثيق، وّل نقصد به قيمة املتل  التَّ امن نقصد به عقد الضَّ  :نحن هنا ملا نقول

 .ةٍ إىل ذمَّ  ةٍ ذمَّ  هنا نقصد به ضمَّ  ،«باب القضاء»

 امن؟ طيب! ما معنى الضَّ 

 ِف اْلـَحقِّ ) :قال ؛ففه املصن  تعريفه كام عرَّ  نَّ إ :قلنا
ة   إَِل ِذم 

ة  : َضم  ِذم   .أي يف التزام احلق   ،(َوُهو 

 .«الكفالة» :اسمن النَّ  يه كثري  ذي يسم  امن الَّ الضَّ  دُ ق  ما معنى هذا الكالم؟ ع  

 .م بعد ذلكسنتكلَّ ، امنمن صور الضَّ  قون بينه وبني الكفالة، فيجعلون الكفالة صورةً واحلنابلة يفر  

، «الكفالة» :يهيسم   ابلةبعض احلنى من أهل العلم حتَّ  ، كثري  «الكفالة» :يهسم  يمن أهل العلم  اكثريً  لكنَّ 

والكفالة بالبدن  «ضامًنا» :ىمَّ س  تُ  ة باملالفريق بني الكفالة بالبدن والكفالة باملال، فيجعلون الكفاللكن من باب التَّ 

ى: «كفالةً » :اوهن  م  س  يُ   .«كفالةً »، وإّلَّ فكل  ُيسمَّ

رة ، وّل جيوز أخذ األجعٍ الكفالة عقد تب   انظر؛ ،عٍ ، هي عقد تب  ةٍ إىل ذمَّ  ةٍ ذمَّ  ضم   :الكفالة ماذا قلنا؟ هي

 .«الشاف»حكا ه ابن املنذر يف  ،عليها، بإمجاع أهل العلم
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 ت  مَّ الذ   ب ما معناها؟ ضم  طي  
م
أنا  :، فيقولع  متب   ، فيأيت شخص  ن  ي  يكون عليه د   شخص   :يف التزام احلق   ني 

 .ن عليه وعلَّ ي  ، الدَّ ه علَّ فإنَّ  ،ن كام هو عليهي  ، الدَّ سواء   وهو يف احلق  

ة املكفول، مة املكفول، إذا برئت ذمَّ  بام تبأ به ذَّ إّلَّ الكفيل ة عىل ذلك ّل تبأ ذمَّ  وبناءً  :[لاألمر األوَّ ]

ه ّل  فإنَّ ، وإّلَّ ئ  رم دون املكفول، فهنا ب   ن الكفيل  ي  الدَّ  وهي إذا أبرأ صاحُب  ؛واحدةٍ   يف حالةٍ ة الكفيل، إّلَّ برئت ذمَّ 

ل.إًذا هذا ، ن أو انقضائهي  ن بسداد الدَّ ي  عليه الدَّ  ذي بام يبأ به املكفول الَّ يبأ الكفيل إّلَّ   األمر األوَّ

الكفيل أو  ن  شاء مم  ن  ائن جيوز له أن يطالب م  الدَّ  أنَّ  :ةٍ إىل ذمَّ  ةٍ ذمَّ  ضم   اا ينبني عىل أهنَّ اين مَّ األمر الثَّ 

املكفول ويرتك الكفيل  بس[حي]ويطالب الكفيل، جيوز له أن  ،املكفول ]أي[أن يرتك املدين  جيوز لهاملكفول، 

تان] هألنَّ  ؛والعكس، جيوز له مَّ ت  الذ   .متاًما ّل فرق  ا مدينً  ه لو كانكام أنَّ  ،ينعن الدَّ  كالها مسئول   [ُضم 

، فيجوز له أن دين غني ا، والكفيل فقري  ون املقد يك، يطالب من شاء منهامله  هولذلك اجلمهور عىل أنَّ 

 يسجن الكفيل، ]طي ب هذاك غني  عند فلوس، يقول: أنا أطالب من شئُت[، فيجوز له أن يطالب من شاء.

 ى يعجز املدينُ حتَّ  : ّل يطالب الكفيل  ونقولي وهو اختيار ابن القي م -فقط من باب الفائدة– ة املالكيَّ إّلَّ 

 .مار ابن القيَّ يواخت ،ةاملالكيَّ  هذا قول ،ي هو املكفولذالَّ 

 .[حاكمامليف  انعند]وعليه العمل  ،ه يطالب من شاء منهاماجلمهور عىل أنَّ  ولكنَّ 

 .يف التزام احلق   ةٍ إىل ذمَّ  ةٍ ذمَّ  ب! إًذا هو ضم  طي  

ِف )قال:  ِز الت َّص 
ة، أن تكون فيها كامل األهليَّ  بدَّ  عات ّلب  تَّ وعقود ال، عٍ ه عقد تب  ألنَّ (؛ َوَيِصح  ِمْن ُكلِّ َجائِ

 ة، وهو البالغ العاقل.  من كامل األهليَّ إّلَّ  عات ّل تصح  ب  عقود التَّ 

ون مصطلح الكفالة ُيص   فقهاء احلنابلة إنَّ  :لكم وقلت، الكفالة :وثيقات هوالث يف عقود التَّ وع الثَّ النَّ 

 .سع  ، واألمر وا«كفالةً » :ىمَّ س  امن والكفالة كالها يُ جيعلون الضَّ  من العلامء مبالكفالة بالبدن، وغريه

 َفَمَتى َلـْم َيْأِت بِِه َمَع َبَقائِِه َضِمَن َما َعَلْيِه()أي إحضار بدنه،  ،(اْلتَِزاُم إِْحَضاِر اْلَغِريمِ )والكفالة هي 

  د واّللتزام بأن حُي  عه  التَّ  :الكفالة هي
هذا جملس  ة،طأو الرش   ،احلكم، إىل جملس القضاءإىل جملس  املكفول   رضم

 ، إًذا اّللتزام باإلحضار.(أنت تأتيني باملكفول إىل بيتي) ]مثل أن يقول:[ د ه الغريم،حيد   ، أو إىل مكانٍ حكمٍ 

 .ةأو يف احلقوق اجلنائيَّ  ،ةا أن تكون يف احلقوق املاليَّ هذ ه الكفالة إمَّ 

 .يف جوازها كَّ ة فال شا يف احلقوق املاليَّ فأمَّ 

 .ةام تكون يف احلقوق املاليَّ الكفالة فيها، إنَّ  ه ّل تصح  أنَّ  :ة، فاجلمهورا احلقوق اجلنائيَّ وأمَّ 

 ة؟كيف حقوق ماليَّ 
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، فيقول: اأعطني رهنً يقول: هن، ماذا يقول؟ ن بالرَّ ي  الدَّ  ق  ، أراد أن يوث  ريالٍ  أقرض شخًصا ألف   شخص  

 توثيق  هذا ، اه  ع  ك بم د  مل أسد  و إذا جاء شهر   ]ونحو ذلك[،خذ هذ ه الكتب ، أو:[  -مثاًل –] ندوقخذ هذا الص  

 .برهنٍ 

 ، بعد شهرٍ يقول: أنا وهو سواء  ف ،يضمنك، فيأيت بأخيه أو ،يكفلك بكفيلٍ ائتني يقول:  ؛امنالضَّ بوثيق التَّ 

 .، ]هذا[أن يطالب هذا أو هذا له حق  

إىل  ،بك هنا يت  يأيضمن ّل أن  ائتني بشخصٍ  :هو أن يقول -لة البدنتي هي كفاالَّ - وثيق بالكفالةالتَّ 

 .حضار، وإن مل حيرض ه ضمن ما عليهفقط إ ة الكفيل،املجلس، فإذا أحرض ه للمجلس برئت ذمَّ 

برئت ذمته،  فإذا أحرض ه ،، أصبحت كفالة باملال، لذلك يقول: هو التزام إحضار الغريماضامنً  أصبحت

كأن  ؛منه طٍ  أن يكون من غري تفريضمن ما عليه، إّلَّ  -يعني مع وجود حياته- به مع بقائه يأيت فمثاًل مل حيرض ه  نوإ

 عليه.ما  ضمنه ّل ييكون مات أو مرض فإنَّ 

 

، َوَل ُيْعتَََبُ فِيَها ِرَضا اْلـُمَح ةُ الَ وَ َح ـالْ : نُ امِ الث  : )قال 
ة   إَِل ِذم 

ة  اِل َعَلْيِه، َوَل ؛ َتنُْقُل اْلـَحق  ِمْن ِذم 

 .(اْلـُمَحاِل إَِذا َكاَن اْلـُمَحاُل َعَلْيِه َملِيئ ا

 

، بأن ةٍ مَّ إىل ذم  ةٍ مَّ من ذم  انتقال حق   ي:واحلوالة ه (،اْلـَحَواَلةُ )قال: هو  امن من عقود املعامالتالعقد الثَّ 

. ة شخٍص آخر  ة شخٍص إىل ذمَّ  ينتقل احلق  من ذمَّ

 .«ْل تَ ْح يَ لْ فَ  ء  يل مَ َل عَ  يَل حِ أُ  نْ مَ »: قال فيها  بي  النَّ وهذ ه احلوالة 

 عىل شخصٍ  خص يكون له دين  الشَّ  أنَّ  :طبًعا معنى احلوالة، (َوَل ُيْعَتََبُ فِيَها ِرَضا اْلـُمَحاِل َعَلْيهِ ) :قال

، فأقول: هُ أقرضتُ  ن  أقرضني عىل م   ن  ، فأحيل م  ومدين   ثاٍن، أنا دائن   لشخصٍ  اائن مدينً ، ويكون هذا الدَّ بعيدٍ  آخر  

ى:خذ ه من ذاك،   .«حوالةعقد » هذا يسمَّ

د لذاك، فيجب عليه أن يسد   ،فيه رضا املحال عليه، ما دام عليه دين   طُ رت   ش  ه ّل يُ ألنَّ  ؟املاذا جعلنا ه عقدً 

 .د لهليه أن يسد  ، جيب ع(هُ اخرتتُ  نم  م  إّلَّ  أنا ما أسدد ،ّل) :ل، ما يقولجيب عليه أن يسدد األوَّ 

ائن إذا كان املحال عليه أي الدَّ  (َوَل ُيْعَتََبُ فِيَها ِرَضا اْلـُمَحاِل َعَلْيِه، َوَل اْلـُمَحالِ )ف: لذلك يقول املصن  

 .«َفْلَيْحَتْل  ء  يل مَ َل عَ  يَل حِ أُ  نْ مَ »: قال  بيَّ النَّ  ألنَّ  ؛يًئا، جيب عليه أن يذهب  لم
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  ُف َّصِّ تَ مُ ـ: الْ عُ اِس الت  ):  قال 
 ؛هِ يْ لَ ا عَ ور  ُج ََمْ  وْ أَ  ،يُد ِش الر   ُف ل  كَ مُ ـالْ  وَ هُ وَ  ،اق  لَ طْ مُ  ِف َّص  الت   زُ ائِ ا َج م  إِ

 وَ هُ وَ  ؛هِ ْيِ غَ لِ  هِ يْ لَ عَ  ورٌ ُج ََمْ وَ  ،يَق فِ ى يَ ت  َح  ونَ نُ ْج مَ ـالْ وَ  ،غَ لُ بْ ى يَ ت  َح  ي  بِ الص   وَ هُ ؛ وَ هِ ظِّ َح ـلِ  هِ يْ لَ عَ  ورٌ ُج : ََمْ نِ َم ْس قِ  وَ هُ وَ 

:[ ،يهُ فِ الس     ُف َّصِّ تَ مُ ـالْ  ]اْلَعاِشُ
  ِف َّص  الت   زِ ائِ َج  لِّ كُ  يُل كِ وْ تَ  وزُ ُج يَ فَ  ؛يٌل كِ ا وَ م  إِ  وَ هُ وَ  ؛هِ ْيِ غَ بِ  وْ أَ  ،هِ ِس فْ نَ ا بِ م  إِ

 َل كِّ  وُ يَم فِ

  رَ جِ ت  يَ لِ  ُل َم ـالْ  هِ يْ لَ إِ  عَ فِ دُ  نْ مَ  ل  كُ  ؛ُب ارِ َض مُ ـالْ  وَ هُ وَ  ؛ِح بْ  الرِّ ا ِف م  إِ  وَ هُ وَ  ؛يٌك َشِ  وْ أَ  ،يهِ فِ 
ا م  إِ وَ  ،هِ حِ بْ رِ  نْ مِ  وم  لُ عْ مَ  ء  زْ ُج بِ  يهِ فِ

 هُ لَ  ر  َج َش  لِّ كُ  سِ رْ  غَ ِف  ةُ عَ رَ ازَ مُ ـالْ وَ  ،اةُ اقَ َس مُ ـا الْ هَ نْ مِ وَ  ،انِ َد بْ اْلَ وَ  ،وهِ ُج وُ الْ  ةُ كَ ا َشِ هَ نْ مِ  ؛امٌ َس قْ أَ  يَ هِ وَ  ؛اهَ ئِ َم نَ وَ  انِ يَ عْ  اْلَ ِف 

 .(هُ نْ مِ  وم  لُ عْ مَ  ء  زْ ُج بِ  ع  رْ زَ  لِّ كُ وَ  ،رٌ مَ ثَ 

 

ف يف ماله، أي املتص   (ُف اْلـُمَتَّصِّ ) ،قة بالبيعاسع يعني من األحكام املتعل  وقصد ه بالتَّ  ()الت اِسعُ قال: 

ا) وهو ا َجائِزَ )أن يكون  (إِم  ِف ُمْطَلق  فات وهو ص  ا منوًعا من بعض التَّ وإمَّ  ،(ِشيُد َوُهَو اْلـُمَكل ُف الر  ، الت َّص 

 (:)قِْسَمنِ املحجور عليه، واملحجور عليه 

اإ -1  .نفسه عليه حلظ   حمجور   مَّ

 .غري ه أو حلظ   -2

بِي  َحت ى َيْبُلَغ، َواْلـَمْجنُوَن َحت ى َيِفيَق )نفسه  فاملحجور عليه حلظ    .(ُهَو الص 

ِفيهُ  ُهوَ )غري ه  واملحجور عليه حلظ   فيه، يخ فقطواملفلس، ذكر الشَّ ، (الس   ونزيد عليه املفلس. السَّ

ف، ص  ه ّل حيسن التَّ ألنَّ  ؛نفسه عليه حلظ   ام حمجور  غري ه، وإنَّ  فيه ليس حمجوًرا عليه حلظ  السَّ  احلقيقة أنَّ 

 غري ه. ّل حلظ   ،نفسه عليه حلظ   فيه حمجور  السَّ  نَّ إ : أن نقولىل  و  ولذلك األ  

 أو لغري ه. هنفسا لإمَّ  ،ف ملصلحةٍ ص  من التَّ  ما معنى احلجر؟ هو منع  

هِ )يخ: قال الشَّ  ا بِنَْفِسِه، َأْو بَِغْيِ ُف إِم  ، أو القرض، ف باإلجارةف بالبيع أو املتص  يعني املتص   ؛(اْلـُمَتَّصِّ

 .ف عنه ه يتصَّ غري   جعل ،وهذا هو األصل، أو بغري ه ،ف بنفسها أن يكون تصَّ إمَّ  ،ونحو ذلك

َل فِيهِ )، ا أن يكون وكياًل إمَّ  [:]أنواعف بغري ه واملتص   ِف فِيَم ُوكِّ ِز الت َّص 
 ص  خَّ ـل  ، (َفَيُجوُز َتْوكِيُل ُكلِّ َجائِ

 .ف عن غري ه بإذنهالوكيل هو املتص   : بأنَّ واحدةٍ  ف باب الوكالة يف مجلةٍ املصن  

َل فِيِه(الت   َجائِزَ )أن يكون  :ورشطه ِف فِيَم ُوكِّ  .َّص 

 بنفسه. يفعله أن خصللش   جاز ما كلِّ  ف الوكالة جتوز هأن   :رحهم اهلل تعال-والقاعدة عند الفقهاء 

 . غيه عن لوك  الت   له جاز نفسه، عن أصالة   بنفسه يفعله أن خصللش   جاز ما كل  



33 

 

يٌك )قال:   .فص  ن رشكائه يف التَّ يك ينوب عن غري ه وهو عالرشَّ (، َأْو َشِ

ِ )والقال:  ْبِح؛ َوُهَو اْلـُمَضاِرُب )اكة، فقال: فبدأ اآلن يف ذكر أنواع الرشَّ  (،يُك ّش  ا ِف الرِّ  .(َوُهَو إِم 

 :اكة أنواعٌ الّش  

من كني باملال، ويكون ، فيأيت أحد الرشَّ «املضاربة» :ىمَّ س  بح دون أصل املال، وهذ ه تُ ا أن تكون يف الر  إمَّ 

ُكل  َمْن ُدفَِع إَِليِْه  ؛َوُهَو اْلـُمَضاِرُب )، قال: «املضاربة» :ىمَّ س  بح، وهذ ه تُ اين العمل، فيكون اشرتاكهام يف الر  الثَّ 

ارب بح، فإن خَ املضجزًءا من الر   ى املال يف مقابل أن يأخذ  ط  ع  يُ ف   ؛(اْلـَمُل لَِيت ِجَر فِيِه بُِجْزء  َمْعُلوم  ِمْن ِرْبِحهِ 

 ا لكم.ه  ُص خ  ـل  أُ أخرى س   لكي نفهام بطريقةٍ  اكة بعد قليلٍ ، وّل يضمن املال، وسأعود لباب الرشَّ فليس له يشء  

ا ِف اْلَْعَياِن َوَنَمئَِها)قال:  َكُة اْلُوُجوِه، َواْلَْبَدانِ  :َوِهَي َأْقَسامٌ ؛ َوإِم   (.َشِ

 :ا، نقولكة جد  باب الرشَّ  م  ه  ل عليكم ف  ه  س  تُ  كة سأقول لكم قاعدةً لكي نفهم باب الرشَّ 

 :ثلثة أمور   من تي يشتك فيها واحٌد ل  الشياء اإن  

 .ك يف األعيانرت   ش  ا أن يُ إمَّ  -1

 .ك يف األعاملرت   ش  ا أن يُ وإمَّ  -2

 م.مَّ ك يف الذ  رت   ش  ا أن يُ وإمَّ  -3

 .ك فيهارت   ش  يُ  هذ ه ثالثة أشياء  

 .كبري   د  كات عدفيكون لك من الرشَّ  ،بينهاع م  : وقد جت   ركّش  يقول الزَّ 

 كيف جتمع بينها؟

 ة  م، أن تكون ذمَّ مَّ مع الذ   مع األبدان، أن يكون رشكة من مالٍ  -ي هي األعيانتالَّ - باملال كون رشكةً تأن 

 .مع مالٍ 

شيًئا، فهذ ه  اممنه رفني باملال فقط، رشكة بني اثنني باملال فقط، ومل يعمل أحد  كة من الطَّ إذا كانت الرشَّ 

، انً ي  ا ع  ن  ك  ل  ، م  ، هذ ه رشكة أمالكٍ ولك نصف   ،، ّل نصف  اأنا وأنت نشرتي أرًض ؛ «رشكة األمالك» :ىمَّ س  كة تُ الرشَّ 

 . لٍ شاركة يف األعيان فقط من غري عمإًذا رشكة األمالك هي امل

كة ، فهذ ه الرشَّ فقط يف العمل ،مال   ]ليس هناك[أن يشرتك اّلثنان مًعا يف العمل فقط،  :اينوع الثَّ النَّ 

 ما حصلُت  أمجع -اليوم–نقول: هناية العمل  -مثاًل –الني وق محَّ ، أنا وأنت نعمل يف الس  «رشكة األبدان» :ىمَّ س  تُ 
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 :ابن مسعودٍ ، عىل قول اجلمهور، بدليل حديث ، هذ ه جتوز(1)[ونقتسمه بيننا] ،عليه حصلت  وجتمع ما  ،عليه

لب بيننايأت بسلبه واحد   : كل  واقالفلب، الس   ف  حابةمن الص   حينم تشارك هو ورجٌل »  .«، ثم  نقسم الس 

 أبداٍن. هذ ه رشكةُ 

 .أين املال؟ ما يف مال، هذ ه رشكة أبدانٍ 

 لبة وحدها ّل جتوز، مَّ ، فنقول: رشكة الذ  (ه أنا متلكه أنت معيما ملكتُ ) قول:بأن ي ؛ةمَّ الذ   الثة:كة الثَّ الرشَّ 

 .أو مال   أن يكون معها عمل   دَّ ب ّل

شكة »ـى بمَّ س  تي تُ ة والعمل، وهذ ه هي الَّ مَّ ة واملال، أو أن يشرتكا يف الذ  مَّ ب! كيف؟ بأن يشرتكا يف الذ  طي  

 . «الوجوه

 :ن بعملهم يقولونان يشرتكاذلَّ ن الاة مع العمل، هذان اّلثنمَّ رشكة الوجو ه ما هي؟ هي اّلشرتاك بالذ  

أن  بدَّ  ، لكن ّل«رشكة وجو هٍ » :ت  ي  م  ة والوجه، ُس مَّ ، فإذا اشرتكا باّلسم والذ  (سمكبااسمنا، باسمي ونقرتض ب)

 .أو مال   ة عمل  مَّ يكون مع الذ  

 ،«عنانرشكة » :ىمَّ س  ، فهذ ه تُ عماًل  م  وكالها قدَّ  ،ماًّل  م  اّل: إذا اشرتكا وكان كالها قدَّ ب! انظر التَّ طي  

[ ارةً ونشرتي سيَّ  -مثاًل -ا، أنا وأنت ندفع عرشة آّلف جد   وهذ ه سهلة   د 
ن كم ، هذ ه يوم   وأنت ،أنا يوم   ؛عليها ]و 

 ا اجتمع فيها أمران، ما ها األمران؟ املال والعمل. ألهنَّ  ؛رشكة عنانٍ 

 .«مضاربةً » :ت  ي  م  ، ُس اين منه العمل بدون مالٍ ، والثَّ ب! لو كان املال من أحدها بدون عملٍ طي  

 ا:كات، قد تأتينا رشكة اسمها من الرشَّ جد   كثرية   تأتيك أعداد  بينها  اخلط، إًذا اّلشرتاك ثالثة أشياء  

، فتكون عناًنا وعمل   اين مال  فقط، ومن الثَّ  ما هي؟ من أحدها مال   «عنان ومضاربة»، «عنان ومضاربة»

 .ومضاربةً 

وكيف تكون  ؟فيها كُ رت   ش  تي يُ ما هي األشياء الَّ أن تعرف  هذا البابمن هي كات الرشَّ  مُ ه  فلذلك ف  

 ؟كاتالرشَّ 

 .«كةباب الرشَّ »يف  مسألةٍ  أهمَّ  فهمت بأمر اهل [ ما ذكرت لك قبل قليلٍ فهمت ]إذا 

 ]سؤال من أحد الطَّلبة[

 ؟اذاكة ما جتوز، ملفقط عندنا الرشَّ  تسجياًل 

                                                 

 فيام وصلني: )وقفنا دينا(. (1)
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، (فال أعلم شيًئا باطاًل  إذا مل تكن املفاوضة باطلةً )عي: افتي قال عنها الشَّ ، الَّ «رشكة املفاوضة» :ىمَّ س  تُ 

أنا ملكت عملك  سبٍب  ، هذا ما جيوز، بأي  [ما متلكه أملكه أنا كلَّ ]أن يقول:[ ) ؛مم فقطالذ  ]يف[  ّلشرتاك]هنا[ ا

  ؟لتملكه

 .باطلة   ، وفيه مفاوضة  جائزة   مفاوضة   ]هناك[املفاوضة نوعان: 

 ؟هيا كات مالرشَّ  يفاملشكلة 

ة، املفاوضة افعيَّ ة غري العنان عند الشَّ العنان عند املالكيَّ وة، ة غري العنان عند املالكيَّ العنان عند احلنفيَّ  أنَّ هي 

 ب  يُ 
من باب ، فهذا افعي  ذي قصد ه الشَّ م يقصدون باملفاوضة غري املعنى الَّ ألهنَّ  ؛ هويبيحها غريُ  ،افعي  ها الشَّ لُ طم

 .انحلَّ اإلشكال ا قبل قليلٍ تي ذكرهُت لكن إذا فهمت املعاين الَّ  ،فقط اتحاملصطلاختالف 

 من أنواع املشاركة.نوع  فاملساقاة واملزارعة (، َوِمنَْها اْلـُمَساَقاُة، َواْلـُمَزاَرَعةُ )قال: 

 َمْعُلوم  ِمنُْه()قال: ويكون 
، واملزارعة يف ساقاة يف الغرفاملس، ِف َغْرِس ُكلِّ َشَجر  َلُه َثَمٌر، َوُكلِّ َزْرع  بُِجْزء 

 ّل جزء   ن  وذي فيها، عىل أن يكجر الَّ أو بسقي الشَّ  ،بأن يأخذ من شخٍص أرًضا ويقول: سوف أقوم بزرعها ؛رعالزَّ 

ازرعوها،  :ل، فتقول للعامَّ ل  امَّ ، عندك عُ صف، عندك مزرعة  بع، ّل الن  من ثمنها، ّل الر   مشاع   جزء   انظر؛، مشاع  

 (،اسقو ه، تقول: )فقط قائمٍ  إذا كانت نحو شجرٍ  «قاةً امس» :، أو«مزارعةً » :ىمَّ س  صف، هذا يُ ف وّل الن  صولكم الن  

 ونحو ذلك. ،بتأبري ه ونيقوم

 مجيًعا قي من أحدها أو منهامكان السَّ  ه جيوز، وسواءً كل   ،من العامل أو من مالك األرض كان احلب   سواءً 

 .جيوز

 ي  م  سنوًيا، ويسكت، ُس  اءك العامل وقال: هذ ه األرض سآخذها بعرشة آّلٍف لو ج ]..[انظر هنا  بطي  

من صورة اإلجارة، اإلجارة  نَّ إ :ه جيوز عقد اإلجارة عىل األرض، قلناحيح أنَّ الصَّ و، «عقد إجارةٍ »العقد ماذا؟ 

  ُج ر  خ  ت  س  تُ  عىل منفعةٍ 
 ا.ه  ن  مم

 .ه غري مضبوطٍ ألنَّ  ؛زراعتها استئجار األرض ألجل من أهل العلم من يقول: ّل جيوز

 ؟جر، ألجل ثمر هب! استئجار الشَّ طي  

 :انظر، سوف أستأجر :قوليف ،فيأتيك العامل ،ه جيوز، عندك نخل  حيح أنَّ الصَّ  ولكنَّ ما جيوز،  :املذهب

ذي وهو الَّ  ،لقيحذي يقوم بالتَّ وهو الَّ  ،رعذي يقوم بالزَّ هو الَّ  (1)، اإلجيار يكون متقدم(أشرتي) :ليس (أستأجر)

                                                 

 هكذا، والسياق مضطرب.( 1)



36 

 

[يقوم باخلراف، مكن قبل  [قبل  ثانية   الح يبيع، هذ ه مسألة  الصَّ  ]بدو  [ مر قبلبيع الثَّ  الح ّل جيوزالصَّ  ]بدو   ]بدو 

 حيح. ، نقول: جيوز عىل الصَّ ذي يقوم بالعمل كاماًل الصالح، ّل، يستأجر ه من قبل فهو الَّ 

لكن ف، ذي ذكر ه املصن  رع الَّ عها، املذهب فقط الزَّ ر  فيجوز إجارة األرض ألجل ثمرها، وجيوز ألجل ز  

 .املذهبمن  رخالف املشهو إجارهتامر يف معنا ه فيجوز والثَّ  ،رعنقول: الزَّ 

 ؟، أو اإلجارة واملزارعةهل جيوز اجلمع بني اإلجارة واملساقاة :بل انظر هذ ه املسألة تأيت

ما  ه:مر، هل جيوز أم ّل جيوز؟ املذهب أنَّ من الثَّ زائد جزء  مقطوعةً  عرشة آّلٍف  سوف أعطيك :قولي

 يخاملضارب يأخذ أجرًة ويأخذ ربًحا، وهو اختيار الشَّ  أنَّ  جيوز :حيحه عىل الصَّ ه جيوز، كام أنَّ أنَّ  :حيحجيوز، والصَّ 

ين ، يأخذ أجرةً  جيوز بح، وّل جزًءا من الر  ّل جيوز، أن يأخذ إّلَّ  هنَّ أ :املذهب رباضامل انية،واية الثَّ الر  و تقي  الد 

 .يك، إًذا برضا الرشَّ يكمع ربحه، جيوز إذا ريض الرشَّ  يأخذ أجرةً  جيوز أن هأنَّ  :حيحوالصَّ 

 أرجو أن تكون واضحة املسألة. واضحة؟! 

 

ةُ قال  ؛ َأْقَساٌم: َأَحُدَها: اْلَعاِري  : َأْخُذ اْلَْمَواِل بِِعَوض  ا َمَع  : )اْلـَحاِدَي َعَّشَ ِف ُكلِّ َعنْي  ُينَْتَفُع ِبَ

َها، َوَيْضَمُن َعْينََها َوَأْجَزاَءَها بِالت َلِف، الث اِن: اْلَوِديَعُة ِعنَْد اْلـُمْسَتْوَدِع أَ  َها، َوَيُرد 
َماَنٌة، َل َضَمَن َعَلْيِه فِيَها ِمْن َغْيِ َبَقائِ

، الث الُِث: اْلَغْصُب؛ ُكل  َمنْ  ْن َحُرَم َعَلْيِه َقْتُلُه، َأْو َكاَن ُمنَْتِقل  إَِل َمْن َحُرَم َعَلْيِه َقْتُلُه  َتَعدٍّ ا ِمـم  م  َغَصَب َمال  َُمَْتَ

ابُِع: ا ا، الر  م  ُه، َوَضِمنَُه بِالت َلِف، َوَكَذلَِك َيْضَمُن َأْجَزاَءُه إَِذا َلـْم َيُكْن َُمَر  ا آَدِمي ا، َأْو ْلـَمُل اَوَجَب َعَلْيِه َرد  ْلـُمْلَتَقُط؛ إِم 

ا اْْلَدِمي  َفُهَو الطِّْفُل اْلـَمنُْبوُذ َفَقْط، َوُينَْفُق َعَلْيِه ِِم ا ُوِجَد َمَعُه، َوإِل   ُه، َأم  َفِمْن َبيِْت اْلـَمِل، َوُهَو ُحرٌّ ُمْسلٌِم َما  َمال  َغْيَ

ار  َل ُمْسلِ  ُة َأْوَساِط الن اِس، ُيْملُِكُه بِاْلتَِقاطِِه، َوَينْتَ ََلْ َيُكْن ِف َبَلِد ُكف  : َما َل َتْتبَُعُه ِِه  ِفُع بِِه إَِل َم فِيِه، َواْلـَمُل َثَلَثُة َأْقَسام 

ُرُم اْلتَِقاُطُه، َوَسائُِر ا ْ َُ َباِع  ُف، َوَما َيْمَتنُِع ِمْن ِصَغاِر السِّ ُه، َوَل ُيَعر  ، َأْن ُيوَجَد َرب  ُف َسنَة  ا ُيْلَتَقُط َوُيَعر  ُِهَ ْلـَمِل َغْيَ

 َوُيْمَلُك َبْعَدَها(.

 

 وهي عقود ؛(َأْخُذ اْلَْمَواِل بِِعَوض  )هو من احلقوق أو األحكام، قال:  ()اْلـَحاِدَي َعَّشَ :  قال

ى،ب  التَّ  مَّ  .(1)انأو العقود املنهي  عنها نوع عات، ُتس 

ةُ َأْقَس )قال: وهي  ا َمَع َبَقائَِها)وذلك  ،عٍ وهي عقد تب   (اٌم: َأَحُدَها: اْلَعاِري  أي مع بقاء  ،(ِف ُكلِّ َعنْي  ُينْتََفُع ِبَ

َها)العني،   ة.إذا تلفت يف العاريَّ ، (َوَيْضَمُن َعْينََها َوَأْجَزاَءَها)العني،  أي وجيب عليه أن يردَّ  ،(َوَيُرد 
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ة ما الفرق بني العاريَّ  ،(ِديَعُة ِعنَْد اْلـُمْسَتْوَدِع َأَماَنٌة، َل َضَمَن َعَلْيِه فِيَها ِمْن َغْيِ َتَعدٍّ الث اِن: اْلوَ )وع النَّ 

 والوديعة؟

 .اها ليحفظهاط  ع  ه يُ ا الوديعة فإنَّ هبا، وأمَّ  ع  ى العني لينتف  ط  ع  ة هي أن يُ العاريَّ 

ع املستود   نم ي  العاقد   ، فإنَّ ن[]يضمنام ّل ، فإهنَّ من غري تفريطٍ إذا تلفا  نم ي  د  كال العق   عىل ذلك أنَّ وينبني 

ه يضمن ، فإنَّ ا إن كان تلفها بسبب تفريٍط أو بسبب استخدامٍ ، وأمَّ ، إذا كانت من غري تفريطٍ ]يضمن[واملعار ّل 

ا[ و ،الوديعة  إذا كانت بسبب اّلستخدام. ال يضمنفة العاريَّ ]أمَّ

 لكن ظلاًم. وهو أخذ األموال بغري عوضٍ  ؛(ُب الث الُِث: اْلَغْص )قال: 

ا)قال:  م   كالكلب ونحو ه. ؛ُيرج املال غري حمرتمٍ  (،ُكل  َمْن َغَصَب َمال  َُمَْتَ

ْن َحُرَم َعَلْيِه َقْتُلهُ ) ْيِه َأْو َكاَن ُمنَْتِقل  إَِل َمْن َحُرَم َعلَ )ونحوهم،  ،ي  م  أو الذ   ،دأو املعاه   ،وهو املسلم ،(ِمـم 

ا)أي قبل قبضه،  (،َقْتُلهُ  م  ُه، َوَضِمنَُه بِالت َلِف، َوَكَذلَِك َيْضَمُن َأْجَزاَءُه إَِذا َلـْم َيُكْن َُمَر  املعنى هذا ، (َوَجَب َعَلْيِه َرد 

 ضمنها. ه ّل يفإنَّ  ي  م  من ذم  ]غصبها[ى لو ه ّل يضمنها، حتَّ اخلمر، فإنَّ  :ًما مثلحيح، يعني إذا كان حمرَّ الصَّ 

ابُِع: اْلـَمُل اْلـُمْلَتَقطُ )قال:   ة. ط  ق  الل   كها بغري عوضٍ ويتملَّ  ،خصتي يأخذها الشَّ من األمور الَّ  ؛(الر 

ءقال:  ا آَدِمي ا،) ط نوعان:قَ امللتَ  والَّش  ُه، إِم  ا اْْلَدِمي  َفُهَو الطِّْفُل اْلـَمنُْبوذُ  َأْو َمال  َغْيَ منبوًذا ذي يكون الَّ  ،(َأم 

ف نسبه، وّل ُيع  يعني ّل ُيع   ،ف أبو هر  وّل ُيع   ف سبب وّلدته، ف  ر  فّل ُيع  أو  -مثاًل -ه ولد زنا ف أنَّ ر  ع  يُ ر  ]فقد  ؛ر 

د أطفال   ،د أطفال  وج  يُ  اتفيضانالبعد  ،فيضانالبعد  [دوجي ّلزل ُيوج  ، هذا «امنبوذً » :ىمَّ س  هؤّلء يُ  ،بعد الزَّ

ى يكب، فإن مل عليه منه، حتَّ  ُق ف  ن  يُ ف   معه مال   د  جم إن وُ  ،(ُينَْفُق َعَلْيِه ِِم ا ُوِجَد َمَعهُ )، هذا «سبجمهول النَّ » :ىمَّ س  يُ 

 فمن بيت مال املسلمني. د معه مال  ج  ويُ 

هذا املال يكون  فل، فإنَّ مات الط   ، ثمَّ معه مال  وفل ا الط  ذه شخص   وجدذي معه إذا ب! هذا املال الَّ طي  

 ت  ل  لمُ ملًكا ل
بية، والرتَّ  ،اإلنفاق عليهو  به من حيث الوّلية،ىل  و  ه هو يكون أ  ألنَّ  ؛يطقم فل اللَّ هذا الط   د  ج  ذي و  ط، الَّ قم

 قطاء.باب الل   يفبامله  ويكون األحقَّ 

 :عندنا قاعدةً  ألنَّ  ؛ا مسلاًم يكون حر  ّل يكون عبًدا،  (َوُهَو ُحرٌّ ُمْسلِمٌ )يقول: 

 .أبويه دين ا ا، وخيَ ورق   ة  ه حري  أباه نسب ا، وأم  الولد يتبع  أن  

 .ينه؟ مسلم  ن دم ويك ، ماذاة  ه نصانيَّ وأم   ،خص أبو ه مسلم  الشَّ  لو أنَّ  :هذ ه قاعدة

 ينًا.خريها دم  ،، يكون مسلاًم ه مسلمة  وأم   ب! لو العكس أبو ه نصاين  طي  

 ب ألبيه.س  ن  ه؟ يُ م  أل أمب ألبيه س  ن  ب! يُ طي  
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 ؟يكون ذاًة، وأنجب ولًدا، هذا الولد مام  ج أ  ا تزوَّ حر   ه، فلو أنَّ ؟ يكون تبًعا ألم  ق  ة والر  من حيث احلريَّ 

 ؟ عبد.اعبدً  أم احر  

-ة م  ًة فإذا أنجبت األ  م  ج أ  ، ويتزوَّ  بي  النَّ  ابن عم   من بني هاشمٍ  ا، قرشي  شٍ ي  ر  جل من قُ قد يكون الرَّ 

ًيا]ليست  ،هطبًعا ليست يف ملكم   َ ورة-، [ج  و  ز  ت  ام وإنَّ  ،ت ج أمًة إّلَّ عند الرضَّ فإذا أنجبت ولًدا أو  -ولذلك ّل يتزوَّ

 ة.ه من حيث احلريَّ أمَّ  عُ ب  ت  ، فهو ي  ملًكا لغري ه ]قمن ا[بنًتا تكون 

،ة املشهورين، هو أحد قضاة احلنفيَّ  ين  امَّ السَّ اس منهم ذلك من النَّ ل ن 
 سب، فليس كل  معروف النَّ ه ولكنَّ  قم

يف القرن اخلامس  قاٍض حنفي   املشهور ين  امَّ اس معروف اسمه السَّ ، بعض النَّ هُ نسبُ  ُف ر  ع  ملوًكا ّل يُ  قمن اشخٍص كان 

 فأنجبته. ةً م  ج أ  أبا ه تزوَّ  ألنَّ  ]كيف هذا[، اهلجري  

 ة امللتقط. قضيَّ  ]من[إًذا انتهينا اآلن 

 :ط ثالثة أقسامٍ ق  أي املال امللت  (، َلَثُة َأْقَسام  َواْلـَمُل ثَ )قال: 

ُة َأْوَساِط الن اسِ )ل: وع األوَّ النَّ  وطكال ،عند ه ارً ق  حمت  املال بأن يكون  ،(َما َل َتْتَبُعُه ِِه  ء والّشَّ  ،واخلبزة ،سَّ

ُه،َوَينْتَفِ )، فيملكه باّللتقاط مبارشةً  ،ونحو ذلك ،القامشاملنديل، قطعة ك ،اليسري ُف  ُع بِِه إَِل َأْن ُيوَجَد َرب  ، (َوَل ُيَعر 

 ف.رَّ ع  أن يُ  يلزم ّل

 من أمثلة ذلك: 

يف  سنةً  ]ست ني[ كياًم وحازًما يف أمر ه، عاشح اسمه عىل وكان-  حكيم بن حزامٍ  نَّ أ يذكرون

 ويشرتي، وقالس   يدخل فكان ،ة  معروفة والقصَّ  ،ر  م  عُ  من العطاء يأخذ أن رفض -، ]وست ني يف اإلسالم[ةاجلاهليَّ 

اٍر[ بريالز   فذكر  ر  م   عقاًّل  فوجد ةً مرَّ  وقالس   دخل هأنَّ  ]بن بكَّ
 ونفض فأخذ ه -واب  الدَّ  به طب  ر  يُ  ذيالَّ  عقالال- اي  مم

 اس أن يدخلوا يف، كان يقول: جيب عىل النَّ جتارةً  ثالثة دراهم   : ربحُت فقال ،دراهم   بثالثة وباعه عنه الغبار

ار يف[بري  يعتمدوا عىل العطاء، ذكر ذلك الز  جارة، وأّلَّ الت   ء اليسري ، فمثل هذا العقال الّشَّ طويلةٍ  ةٍ قصَّ  ]بن بكَّ

 ت  ن  وت   ،يف البيع هذا، تأخذ ه مبارشةً 
 عريف.  ه له، وّل يلزمك التَّ ، فرتد  (هذا ّل)يقول:  ك واحد   أن يأتي  ع به، إّلَّ فم

، ٍت اس عرشة رياّل، أغلب النَّ ٍت ، عرشة رياّلٍت ة رياّلخس   نقل:ء اليسري لاك، الّش  وء املرمي، الس  الّشَّ 

 .هاه جيب رد  فإنَّ  (هي ّل) :، إن قال(هذ ه ّل) :ويقول تأخذها، ما مل يأتم شخص   ، هذ ه مبارشةً يلتفت هلاّل 

َباعِ ) :اينوع الثَّ النَّ   ]املعارصين[ ه حيرم التقاطها، بعض الفقهاءنَّ فإ ؛اإلبل :مثل (َما َيْمَتنُِع ِمْن ِصَغاِر السِّ

 .ع التقاطها لكثرة أهل الفسقرش   اإلبل يُ  نَّ إفقالوا:  ،ةأخذوا بقول احلنفيَّ 
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مأل]ا شيئًا من اإلبل تركو ه، و  أ  اس إذا ر  قدياًم كان النَّ   س   اأهنَّ  ون[يعلم هنَّ
م وستذهب ألصحاهبا،  ،إىل املاء دُ رت 

د  أن ي   بدَّ  قط شيًئا من اإلبل ّلخص إذا التالشَّ  بل إنَّ  ف ،ملاءإىل هبا  رم ت ش  ُيك   . هنحو سم،أخذ ه هلا بالو ف 

 ي   اآلن فقد كثر أهل الفسق، فمن حني اأمَّ 
ابني اس من القصَّ يأخذ ه بعض النَّ  عن صاحبه، فمبارشةً  بعري   د  نم

 طت ق  ل  تُ اإلبل، ف   ط[تقالا]ة، جواز عيَّ الرشَّ  ياسةمن الس   أو ُيفيه، فلذلك قال بعض أهل العلم: إنَّ  ،ويذبحه -مثاًل -

ف، و   رَّ  .املسلمني اء[ش]من  هاإن مل يأتم صاحبها أخذُتع 

ا[  اق[ال]أصبحت يعني سيأخذها  اآلن]أمَّ َّ  أنَّهيف الغالب  بعري   دَّ قة، فإذا نََّ ال النَّاسالغالب عىل و َ 

ق   َ  .ذ وّل يرجعخ  ؤ  ه يُ جيد ه صاحبه يف الغالب أنَّ مل  شيًئا يعني فرتة أسابيع   ابتعد، فإذا ُي

  األحكام.  بتغري  هذا احلكم يتغريَّ  هذا األمر، وأنَّ  إىلاس لنَّ ا ذهب بعضولذلك 

، َوُيْمَلُك َبْعَدَها()قال:  ُف َسنَة  ا ُيْلَتَقُط َوُيَعر  ُِهَ ُر اْلـَمِل َغْيَ
، بعد  بعد سنةٍ أي ّل يكون ملكه له إّلَّ  ،َوَسائِ

 .بعد سنةٍ  فيهف ص  اريخ، فيجوز له التَّ لتَّ ا

 

اِدُس: اْلـَمْأُخوُذ ِمنَ قال  ُجوُع فِيَها، الس  ُرُم الر  ْ َُ  : )اْلـَخاِمُس: اْلـِهَبُة َواْلَعطِي ُة؛ ُتـْمَلُك بِاْلَقبِْض، َو

ابُِع: اْلـَمْأُخوُذ ِمْن َماِل اْلَغنِيَمِة، الث اِمنُ  َكاِة، الس  ُة؛ َوِهَي الز  َمٌة، الت اِسُع: اْلـَهِدي  ْشَوُة لِْلَقاِِض َواْلـَحاكِِم، َوِهَي َُمَر  : الرِّ

: َأْرُض اْلـَمَواِت؛ َمـْمُلوَكةٌ  لِـَمْن َأْحَياَها، اْلـَحاِدَي  ُمَباَحٌة لَِغْيِ اْلـَحاكِِم إَِذا َلـْم َيُكْن َلُه ِمَن اْلـُمْهِدي َعاَدٌة، اْلَعاِشُ

: اْلـَمَعاِدنُ َعَّشَ  َكاُز؛ َوُهَو َدْفُن اْلـَجاِهَلي ُة َمـْمُلوٌك لِـَمْن َوَجَدُه َبْعَد اْلـُخُمِس، الث اِنَ َعَّشَ ؛ َمـْمُلوَكٌة لِـَمْن : الرِّ

: اْلُكنُوُز؛ َمـْمُلوَكٌة لِـَمْن َوَجَدَها إِْن لَـْم َتُكْن ِف َأْرض  َمـمْ  : ُكل  َما ِف َوَجَدَها، الث الَِث َعَّشَ ابَِع َعَّشَ ، الر 
ُلوَكة 

، َوَغْيِ َذلَِك؛ َمـْمُلوٌك لِـَمْن َأَخَذُه، اْلـَخاِمَس َعَّشَ  ، َوَمْرَجان  ، َوُلْؤُلؤ  ، َوَحَيَوان  ِة اْلَبْحِر ِمْن َسَمك  ي  : ُكل  الط ُيوِر اْلََبِّ

اِدَس  ُه، َوَأْعَشاُشَها ُمَباَحٌة لِـَمْن َأَخَذَها، الس  : ُكل  َحَيَواِن اْلََبِّ اْلَوْحَِّشِّ ُمَباٌح لِـَمْن َأَخَذُه َمْأُكول  َكاَن َأْو َغْيَ َعَّشَ

؛ لَِعْجزِ  ، َأْو َمْهَلَكة  ، َأْو َمْضَيَعة  ة  ي  ، َأْو َبرِّ : َماُل َمْن َرِغَب َعنُْه َوَتَرَكُه ِف ِمّْص  ابَِع َعَّشَ وٌك لِـَمْن ِه َعنُْه، َأْو َل َمـْملُ الس 

: ُكل  ُعْشب  َوَكََل  لَـْم َيْزَرْعُه آَدِميٌّ ُمَباٌح لِـَمْن َأَخَذُه، َسَواء  َكاَن ِف َأرْ  ، َأْو َغْيِ َأَخَذُه، الث اِمَن َعَّشَ ض  َمـَمُلوَكة 

يٍّ َلـْم َيْغِرْسُه آَدِميٌّ ُمَباٌح لِ  : ُكل  َشَجر  َبرِّ ، الت اِسَع َعَّشَ
، َمـْمُلوَكة  ـِمْن َأَخَذُه إَِذا َكاَن ِف َأْرض  َغْيِ َمـْمُلوَكة 

، َمـْمُلوٌك لِـَمْن َأَخَذُه(. ، َوُكلِّ َعنْي  َجار  وَن: َماُء ُكلِّ َّنْر   اْلُعّْشُ

 

ْ ) ض،بالقب ُك ل  م  تُ ف   عاٍت وهي عقود تب   (،اْلـِهَبُة َواْلَعطِي ةُ )من العقود:  ()اْلـَخاِمُس قال:  َُ ُجوُع َو ُرُم الر 

 .بالقبضامللك  ويستقر  ك بالعقد، ل  م  ـعندنا هنا اهلبة تُ  (،فِيَها
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لكن  ؛الواحد يرجع فيه أنَّ  ، يصح  جوع يف هبةٍ الر   ه يصح  ستقرار امللك أنَّ ّل ضوينبني عىل اشرتاط القب

 «.هِ ئِ يْ  قَ ِف  ودُ عُ يَ  ِب لْ كَ الْ كَ  هِ تِ بَ  هِ ِف  ُد ائِ عَ الْ »:  بي  ، وقد قال النَّ لكن يصح   ،حيرم عليه، يأثم

جوع فيه، ه فال جيوز ّل الر  ، فإن قبضت  (أعطيك هذا الكتاب)شخًصا وهب شخًصا شيًئا، يقول:  فلو أنَّ 

أن أرجع،  ، فإن مل تقبضه، يصح  جديد    من باب اإلقالة، أن تقيلني أنت، واإلقالة عقد  أن أرجع، إّلَّ  وّل يصح  

 جوع يفهنى عن الر    بيَّ النَّ  ألنَّ  ؛آثم   ، أناأن أرجع، لكن حيرم علَّ  ، يصح  (يف هبتي خالص، رجعُت )قلت: 

 اهلبة.

 . ا، ليس ّلزمً يلزم منه فساد احلكم الوضعي   مٍ حمرَّ  تكليفي   حكمٍ  ه ليس كل  عىل أنَّ  ناوهذا يدل   ،صح  يلكن 

َكاِة، الس  )قال:  اِدُس: اْلـَمْأُخوُذ ِمَن الز  ْشَوةُ الس  هذ ه  كل  (، ابُِع: اْلـَمْأُخوُذ ِمْن َماِل اْلَغنِيَمِة، الث اِمُن: الرِّ

 .الثة حيرم أخذهااألمور الثَّ 

َمةٌ )و  قال:  ْشَوُة لِْلَقاِِض َواْلـَحاكِِم، َوِهَي َُمَر   ل:نبدأ باألوَّ  ،(الرِّ

ا[]خص فال جيوز، وإن كان الشَّ  حق   وجه بغريكاة، إذا كان أخوذ من الزَّ املاملال  أنَّ  :لاألمر األوَّ  ق  ت حم  ُمس 

كاة يف حكم اهلبة ،كم هبةً احلويكون يف  ،ه جيوزفإنَّ   .هلا امستحق   خص[الشَّ ]إذا كان  تكون الزَّ

 كاة.ها، هذا املأخوذ من الزَّ ه أخذُ كاة فال جيوز لللزَّ  أو غري مستحق   ،اخص غني  ا إن كان الشَّ وأمَّ 

يقول:  واهل  ،«غاّل  » :ىمَّ س  ، ويُ ًئاة شيمن الغنيم خص أن يأخذ  غنيمة، ّل جيوز للشَّ املأخوذ من مال ال

 [.1٦1آل عمران: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ

 ََّ خص للشَّ  ألنَّ  ؛، ولكن ليس فيها قطع  من املال العام   ه رسقة  ألنَّ  ة؛قوالغلول أعظم إثاًم عند اهل من ال

ب تعزيًرا بتحريق ه يعاق  ، ولكنَّ عند اهل  مه أعظمإثط ع، ولكن لذلك ّل ُيق   شبهة ملٍك؛ ،ليف هذا املا شبهةً 

 النَّبي   فعل ما ومثل ،(1)هريرة أيب مع فعل عمر  مثل ما ُه،ف مالُ صَّ ن  يُ  -أي الغالَّ – متاعه، وتنصيف ماله

 .عط  ُيق   ّل ولكن ،غريم[التَّ ] باب من قرَّ حُي   متاعه، قحرَّ  بأن لَّ غ ذيالَّ  مع

ْشَوةُ )قال:   .فقط ةٍ عامَّ  ذي يقوم بوظيفةٍ تي يأخذها العامل، وهو الَّ شوة هي الَّ الر  (، الرِّ

حيرم  عام   موظٍف  كالقايض، وأي   ؛ةٍ عامَّ  ق بوظيفةٍ يتعلَّ   إذا أخذها رجل  إّلَّ  «رشوةً » :شوةى الر  مَّ س  ما تُ 

 .«رشوةً » :ىمَّ س  تُ  ،، حيرما سواء  يغش، كاله كان ليغش أو مل سواءً  ،شوةعليه أن يأخذ الر  

                                                 

يخ ( 1) ياق أنَّ الشَّ ، وقد  -حفظه اهل تعاىل–قد ُيظ ن  من هذا الس  م منه أنَّ أبا هريرة  قد غلَّ ه  ُيف  ، ف  يريد اّلستدّلل بفعل عمر  مع أيب هريرة  عىل جواز تنصيف مال الغال 

يخ  يخ اّلستدّلل بفعل عمر  مع أيب هريرة  عىل جواز تنصيف مال املرء ونحو ذلك من باب  وإنَّام -حفظه اهل تعاىل–عاقبه عمُر بذلك، وليس هذا مقصود الشَّ أراد الشَّ

، واهل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ة معروفة  مشهورة  ، والقصَّ  التَّعزير، دون قصد أنَّ أبا هريرة  فعل ذلك حاشا وكالَّ
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 د  ، كان عند واّل املدينة، فلم يُ محن بن عوٍف الرَّ ن عبدب أبا سلمة   ولذلك جاء أنَّ 
ه، فقال له ه حاجبُ ل  خم

 ن  مُ  م  لم قال: ّل، قال: ف   ؟هل بينك وبني األمري يشء   ؛محنالرَّ يا أبا عبد :محنالرَّ عبد أيبيعني صاحب  – هصاحب
 ؟ت  عم

 اِش الر   اهللُ نَ عَ لَ »:  بي  ، قال: فأعطه، قال: فأين قول النَّ ه ماًّل ى أعطي  ني حتَّ احلاجب يأبى أن يدخل   قال: إنَّ 

  ؟«َِّش تَ رْ مُ ـالْ وَ 

 خول عىل الواّل، ليسوهو الد  -له  بذل املال ألخذ حق  أنَّ  -ابعنيمن كبار التَّ  [وهو]– فجعل أبو سلمة  

[وليس فيه  نوًعام  .«رشوةً » : هامَّ س   ألحدٍ  م  وّل ظل ]غش 

 غش  فهو يف احلكم  ف  ، أو حيغش  ، فإن أتى معها «رشوةً » :ىمَّ س  ه يُ فإنَّ  عىل أداء العمل العام   ذ  خم ما أُ  كل  ف

  فيجتمع فيها أمران.، ورشوة  

ةُ )قال:  اكِِم إَِذا َلـْم َيُكْن َلُه ِمَن َوِهَي ُمَباَحٌة لَِغْيِ اْلـَح )وهو نوع من أنواع اهلبات،  ؛(الت اِسُع: اْلـَهِدي 

 اهلدية حترم يف حالتني: ،(اْلـُمْهِدي َعاَدةٌ 

ام ربَّ ة هذ ه اهلديَّ  ، ملاذا؟ ألنَّ من أحدٍ  ةً هديَّ  أي قاضًيا، فيحرم عليه أن يقبل   ،وىل: ملن كان حاكاًم احلالة األُ 

 ف يف احلكم وامليل فيه.ي  سبًبا للح  تكون 

فاعة ، إذا كانت الشَّ ةٍ عامَّ  األمر، يعني عند جهةٍ  ة يف مقابل شفاعٍة عند وّل  ا كانت اهلديَّ إذ ]احلالة الثَّانية:[

 ثمَّ  ،األمر ألحٍد عند وّل   ، لكن إذا شفعت  (1)ةً ، فأعطا ه هديَّ ج  ليتزوَّ  سيشفع لشخصٍ  واحد  ؛ األمر عند غري وّل  

قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  :صحيٍح  بإسنادٍ   من حديث أيب أمامة  ملا ثبت عند أيب داود  ؛ه حيرمفإنَّ  ةً هديَّ  اعليه أخذت  

ٌة ة  اعَ فَ َش  عَ فَ َش  نْ مَ » ا مِ ى بَ تَ أَ  ْد قَ فَ  ،اهَ لَ بِ قَ فَ َفُأْهِدَيْت َلُه َهِدي   .«ابَ الرِّ  اِب وَ بْ أَ  نْ اب 

 عليها.  ةٍ هديَّ  ذُ خ  أ  فيحرم  ةٍ عامَّ  أو جهةٍ  ،األمر أو وّل   ،لطانفاعة إذا كانت عند الس  إًذا الشَّ 

 ماذا؟ ت  ي  م  ُس  -وظفامل يعني-ز هااجلمن داخل ]وهو[ خص شفع أو عمل فإن كان الشَّ 

 ؟، وضحت املسألة، فأصبحت اآلثام ثالثةً «رشوًة وظلاًم » :ت  ي  م  ُس  وخداع   ، فإن كان فيها غش  «رشوة»

: َأْرُض اْلـَمَواِت ) :يخيقول الشَّ  ، فمن ألحدٍ  ليست ملوكةً  تيالَّ  واألرض املوات هي األرض ؛(اْلَعاِشُ

 (.َمـْمُلوَكٌة لِـَمْن َأْحَياَها) ولذلك قال: هيا، ه  ك  ل  أحياها م  

ونحو  ]تراٍب[أو حبٍس أو  ،حجري هو وضع حائطٍ حجري وبني اإلحياء، التَّ بني التَّ  عند الفقهاء وهناك فرق  

ذي حجري اّلختصاص فقط، الَّ بالتَّ  ]يثبت[ام حجري، وإنَّ ك بالتَّ ل  م  ، وّل يُ «احتجريً » :ىمَّ س  يُ  ، هذاذلك عىل موضعٍ 

 ك باإلحياء.ل  م  ام يُ وإنَّ لكنَّك ّل متلكها، رة، ك هبذ ه األرض املحجَّ  من غريم ىل  و  ، أنت أ  ذكرته قبل قليلٍ 

                                                 

 لم إليه أسلم.املراد: أنَّه ّل يشء فيها، واهل أعلم ونسبة الع( 1)
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أو حفر بئًرا، ملك هذ ه  ، وإذا غرس شجرةً رٍ ، أو بغرس شجا أن يكون بالبناء، أو بحفر بئرٍ واإلحياء إمَّ 

 م  ي   ،ر باألذرعدَّ ق  ، احلريم يُ حرياًم  بئرٍ  ولكل   ،حرياًم  شجرةٍ  لكل   ءفقهاال روقدَّ  ،ا، له حريم  ه  جرة وحريم  شَّ ال
ه، وّل كُ لم

 م  ي  
 جرة فقط. ام حريم هذ ه الشَّ وإنَّ  ،األرض ك كلَّ لم

ا مَ رْ أَ  ىيَ ْح أَ  نْ مَ »:  بي  النَّ  قول أنَّ  إىل م ابن القي   ذهب[و] من  القرايف   هوقبل- «هُ لَ  يَ هِ فَ  ة  تَ يْ ض 

، وهو م والقرايف  ياسة، فيجوز لإلمام أن يمنع األشياء، هذا كالم ابن القي  هذا احلديث من باب الس   إىل أنَّ  -ةاملالكيَّ 

 إحيا كلَّ  أنَّ  :وثامنني ةٍ وستَّ  ئةٍ م وثالث لٍف أ عام ه قد صدر قرار  ، فإنَّ عليه العمل عندنا يف اململكةي ذالَّ 
ٍ
 رضٍ أل ء

ب ل،ه ّل يُ فإنَّ  -وثامنني ةٍ وستَّ  مئةٍ  وثالث أي سنة ألٍف - نةبعد تلك السَّ  اٍت و  م   فيام كان قبل  حياء، اإلما فيه إحياء   ق 

 وهو املنح. ،اإلعطاء إّلَّ ما بقي ، وثامنني ةٍ عام ستَّ 

َكازُ )قال:  : الرِّ من منا عنه د فيه عالمة اإلسالم، وتكلَّ وج  يُ  مل امَّ  (،َوُهَو َدْفُن اْلـَجاِهَلي ةُ ؛ اْلـَحاِدَي َعَّشَ

 .«كاةالزَّ  باب»يف[  ا، ]تكلَّمنا عنهس يكون فيئً مُ اخلُ  فإنَّ  ،(َمـْمُلوٌك لِـَمْن َوَجَدُه َبْعَد اْلـُخُمسِ )قبل، قال: 

: اْلـَمَعاِدنُ )قال:  رع، يها، من غري الزَّ من األرض من غري ما نبت ف ج  رم خ  تُ ما اس   كل   :وهو (،الث اِنَ َعَّشَ

 .«معادن» :ىمَّ س  ، واألحجار الكريمة تُ «معادن» :ىمَّ س  هذ ه تُ  ، كل  ن فط[وال]ة هب والفضَّ الذَّ  فعندهم أنَّ 

 س أيًضا.مُ فيها، وهو اخلُ  عي  الرشَّ  بعد إخراج احلق  ، (َمـْمُلوَكٌة لِـَمْن َوَجَدَها)تكون 

: اْلُكنُوُز؛ مَ )قال:   نُ ف  الكنز هو د  ، (ُكْن ِف َأْرض  َمـْمُلوَكة  يَ ـْمُلوَكٌة لِـَمْن َوَجَدَها إِْن َلـْم الث الَِث َعَّشَ

غري ه  لغري ه، فإنَّ  ملوكةٍ  ا تكون ملن وجدها، وإن كانت يف أرضٍ ، فإهنَّ ]له[ ًزا يف أرٍض ملوكةٍ ن  وجد ك   ن  ، م  اإلسالم

هي يف أرضه،  ن  ها م  عي   أن يدَّ ا مطلًقا إّلَّ ه  د  ج  و   ن  م  ـا أيًضا، فهي لم هد  ج  ا ملن و   فإهنَّ ها فهي له، وإّلَّ عى ملك  دَّ إن ا

ى متى؟ إذا و  ع  وى، الدَّ ع  ى بالدَّ ف  ت  ك  نة، وّل يُ من البي   بدَّ  ، فالغري ملوكةٍ  ت يف أرضٍ د  جم ، فإن وُ ىى بدعوف  ت  ك  يُ ف  

 وى.ع  الدَّ   ه فهنا له حق  ها غريُ د  ج  و   ،يف أرضه هو ت  د  جم وُ 

 ا[لبة عن استخدام املعادن تقريبً من أحد الطَّ  ؤال  ]س

 .ًضا، ما جاء من استخدام املعادنياسة أيهذا من باب الس   من الفقهاء من يرى أنَّ 

ط ى مبلًغا ؛نُ مَّ ث  لة، يُ و  ًكا للدَّ ه يكون مل  ًنا فإنَّ د  ع  م   د  ج  و   ن  م   كلَّ  عندنا أنَّ  عليه العملذي والَّ  ، انً معيَّ  ُيع 

 .ولةلدَّ ل ملًكاويكون 

درشًعا، ّل يُ  هذا جائز   م أنَّ وذكر ابن القي    عالرشَّ ه يف ما يمنع وج 

، م،ابن القي   كالمهذا    يف أرضك، مبارشةً  مثاًل  ذي عليه العمل عندنا اآلن، إذا وجدت  وهذا الَّ  والقرايف 

 . كن لمَّ ث  تُ ولة هذ ه األرض، تأخذ الدَّ 
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: ُكل  )قال:  ابَِع َعَّشَ ، َوَغْيِ َذلَِك  الر  ، َوَمْرَجان  ، َوُلْؤُلؤ  ، َوَحَيَوان  ه يكون فإنَّ (، َما ِف اْلَبْحِر ِمْن َسَمك 

 فهذا من صيد ه.[ 9٦املائدة: ]ژ  ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژهذا من:  ألنَّ  (؛لِـَمْن َأَخَذهُ  اَمـْمُلوك  )

ِة َوَأْعَش )قال:  ي  : ُكل  الط ُيوِر اْلََبِّ  (.ُمَباَحٌة لِـَمْن َأَخَذَها)فهي (، اُشَهااْلـَخاِمَس َعَّشَ

هُ )و : ُكل  َحَيَواِن اْلََبِّ اْلَوْحَِّشِّ ُمَباٌح لِـَمْن َأَخَذُه َمْأُكول  َكاَن َأْو َغْيَ اِدَس َعَّشَ  (.الس 

 .«املباحات» :ىمَّ س  وما قبلها، هذ ه تُ  ادس عرش  والسَّ  واخلامس عرش   ابع عرش  الرَّ  :هذ ه األمور

 [:]بثلثة أمور   ك املالخص يتمل  الش  

 .، جيوز له أن يأخذ همباح   ا باإلباحة، يشء  إمَّ  -1

 .اونحوه ،وهو اهلبة ،عاقد، العقد وهو البيعا بالتَّ وإمَّ  -2

 ه.بيمن أبأن يكون ورثه  ؛وارثا بالتَّ وإمَّ  -3

 ة:ة ثالثعيَّ هذ ه أسباب امللك الرشَّ 

 عاقد، اإلباحة. ث، التَّ وارُ التَّ 

 :الباحة

 .لقطةً د تكون ق

 .صيد البحر، صيد الب   ا؛يدً صقد تكون 

 .ةودفن اجلاهليَّ  ،كاز، ودفن اإلسالمقد تكون عن طريق املعدن، والر  

 ت.قد تكون بإحياء املوا

ن   «...ة  ثَ َل  ثَ ِف  اءُ كَ ُشَ  اُس الن  »قال:   بي  ، والنَّ «األموال املباحة» :ىمَّ س  هذ ه تُ  كل   ٍ  ك  ىل  إم  ق  ب  س   ف م   و  أ   ،إل 

 ف  م   و  أ   ،ارٍ ن  
ٍ
م عن الصيد عندما نتكلَّ  والوحّش   ي  الفرق بني احليوان الب  ضابط  -إن شاء اهل-طبًعا سيأيت  ،هُ ل   هُ نَّ إم اء

 ة.واألطعم

، أَ )قال:  ، َأْو َمْضَيَعة  ة  ي  ، َأْو َبرِّ : َماُل َمْن َرِغَب َعنُْه َوَتَرَكُه ِف ِمّْص  ابَِع َعَّشَ ؛ لَِعْجِزِه َعنُْه، َأْو َل الس 
ْو َمْهَلَكة 

تي جيوز الَّ  موالاحة، فمن األبامل موالوهي من األ ،«قطةباب الل  »يف  اوهنذكرالفقهاء ي ذ هه ،(َمـْمُلوٌك لِـَمْن َأَخَذهُ 

 ألنَّ  ؛هك  جيوز له أن يتملَّ  ر  يف ب   شيًئا د  ج  و   ن  ، م   ه يف بر  مثل: أن جيد   ؛مهلكةٍ   يفماًّل  د  ج  و   ن  م   :غري تعريٍف  منها كُ متل  

 :يف هذا املكان معنا ه هُ ي  م  ر  

 . ه مبارشةً ك  له، فيجوز له أن يتملَّ  ريدٍ مبه ليس ، أو أنَّ هُ ي  م  د ر  ا أن صاحبه تعمَّ إمَّ 
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يف احلال  ذ ها رماها، فهه  صاحب  أنَّ يف القاممة، معناها  دُ ج  وتي تُ ، فاألموال الَّ يف قاممةٍ  -كم اهلأعزَّ -أو وجد ه 

 :واحدةٍ   يف حالةٍ إّلَّ ؛ كها مبارشةً عليه، فيجوز لك أن تتملَّ  تدل  

 يف ا ترجع إليه، وإّلَّ ه  صاحب   ت  ف  ر  ، فهنا إذا ع  ا من غري قصدٍ ه  بم ا سقطت من صاحم ك أهنَّ إذا غلب عىل ظن  

، ا،ه  ب  صاحم  ُف ر  ع  ّل يُ  أنَّ مثل هذاالغالب   يرمون يف هذا املكان فيجوز أخذ ه.ها كل   أو يف القاممة البلد يف الب  

لكي  ؛بضائعهم يرمونرماها يف البحر، بعض أهل البحر ]لو[  :مثل ؛صاحبها رماها قصًدا أو تعرف أنَّ 

ا من ه  ذُ خ  فيجوز أ   ،اه  ّل يريدها صاحبُ  ،ًدام  ه رماها ع  ألنَّ  ؛، فهنا جيوز أخذهافينة مثاًل السَّ  لكيال تغرق   ،وافُ يتخفَّ 

 .تعريٍف[]غري 

: ُكل  ُعْشب  َوَكََل  لَـْم َيْزَرْعُه آَدِميٌّ قال:  َسَواء  َكاَن ِف َأْرض   ُمَباٌح لِـَمْن َأَخَذُه،) فإنَّه (،الث اِمَن َعَّشَ

، َأْو َغْيِ َمـْمُلوَكة   أخذ ، لكن لو جاء شخص  ف ه من غريىل  و  األرض اململوكة صاحبها أ   أنَّ  لكن ّل شكَّ  (،َمـَمُلوَكة 

شخٍص فوجدت فيه فقًعا جيوز أخذ ه، ولو  أرض   لو دخلت   قع[الف]ملكه، ففي  ذي ينبت من غري زرعٍ الُعشب الَّ 

 [بخبنة]مر أن تأكل، وّل تأخذ ثَّ لغريك جيوز لك من ال أرًضا ملوكةً  مر، إذا دخلت  ثَّ خالف البمن حاجته،  بأكثر  

ا من احلشيش وما ّل ينبت ، أمَّ اتأكل من العنب إن كان عنبً مر، تَّ ك، تأكل فقط، تأكل من الثوبك، ما حتمل مع

ع[ ما ذكرُت  مثل، بزرع آدمي   ق    .ى يف اخلارجه جيوز أخذ ه ونقله حتَّ فإنَّ  مثاًل  لكم ]الف 

، َمـْمُلوٌك لِـَمْن َأَخَذُه() :(1)قال ، َوُكلِّ َعنْي  َجار  وَن: َماُء ُكلِّ َّنْر   اَس الن   ن  أَ » :وذكرنا احلديث، اْلُعّْشُ

 و   ؛«ة  ثَ َل  ثَ ِف  اءُ كَ ُشَ 
 .«ءُ َم ـالْ » اه  ن  مم

 

 َّشَ عَ  اِنَ الث  ):  قال
ا م  إِ ، وَ ض  وَ عِ  طِ َّشْ بِ  ةُ بَ هِ ـالْ ، وَ عُ يْ بَ الْ  وَ هُ ؛ وَ ض  وَ عِ ا بِ م  ا إِ هَ كِ الِ مَ  نْ عَ  الِ وَ مْ اْلَ  اُج رَ ْخ : إِ

 وَ هُ ؛ وَ ُف قْ وَ : الْ ُث الِ ، الث  ة  م  ا ذِ ينَ دِ يْ أَ  َت ََّتْ  امَ قَ أَ  ر  افِ كَ  لِّ كُ  نْ مِ  ةُ يَ زْ جِ ـ: الْ اِن ، الث  اةُ كَ الز  ا: هَ ُد َح : أَ امٌ َس قْ أَ  يَ هِ ؛ وَ ض  وَ عِ  ْيِ غَ بِ 

 َج  لِّ كُ  نْ مِ  ،ةِ عَ فَ نْ مَ ـالْ  يُل بِ ْس تَ ، وَ لِ ْص اْلَ  يُس بِ ََّتْ 
 فْ لَ بِ  ،رٍّ  بِ ِف  ،ِف َّص  الت   زِ ائِ

 ايَ نَ كِ  وْ أَ  يح  َصِ  ظ 
 كَ  لِّ كُ  نْ مِ  ّْشُ عُ : الْ عُ ابِ ، الر  ة 

 ر  افِ

 َ  َج  نْ مِ  ح  ِص تَ  ةُ ي  ِص وَ : الْ ُس امِ َخ ـا، الْ نَ يْ لَ إِ  رَ اجت 
، هُ وَص لَ مُ ، وَ هِ  بِ وَص مُ وَ  ،ة  يَ ِص وَ  :َل عَ  ةٌ لَ مِ تَ ْش مُ  يَ هِ ، وَ ِف َّص  الت   زِ ائِ

  ِث لُ الث  بِ  ةٌ ب  َح تَ ْس مُ  ةُ ي  ِص وَ الْ ، فَ هِ يْ لَ  إِ وَص مُ وَ 
 ل  إِ  ِث لُ الث   نَ مِ  رَ ثَ كْ أَ بِ  ح  ِص  تَ َل ، وَ هُ لَ  َث ارِ  وَ َل  نْ مَ ـلِ  رَ ثَ كْ أَ بِ وَ  ،ٌث ارِ وَ  هُ لَ  نْ مَ ـلِ

، ِف َّص  الت   زِ ائِ َج  ل  : كُ هِ يْ لَ  إِ وَص مُ ـالْ ، وَ ُك لِ مْ يَ  نْ مَ  ل  : كُ هُ  لَ وَص مُ ـالْ ، وَ ُل َم ـالْ  :هِ  بِ وَص مُ ـالْ ، وَ ةِ ثَ رَ وَ الْ  ةِ ازَ َج إِ بِ 

  ن  َس ، يُ ُق تْ عِ : الْ ُس ادِ الس  
 ايَ نَ كِ وَ  يح  َصِ  ظ  فْ لَ بِ  ٌب ْس كَ  هُ لَ  نْ مَ ـلِ

ْ ، وَ ة   هُ ا لَ ك  ِشْ  َق تَ عْ أَ  نْ مَ ، وَ م  ر  َُمَ  م  حِ رَ  ِك لْ مِ ، وَ ل  وْ قَ بِ  ُل ُص َُ

 وَ هُ فَ  ِت وْ مَ ـالْ بِ  َق لِّ عُ  نْ إِ ، فَ ت  قْ  وَ َل ا إِ ق  ل  عَ مُ  وَ ال  َح  ح  ِص يَ ا، وَ ِس  عْ مُ  انَ كَ  نْ إِ  َق تَ عْ ا أَ مَ ا، وَ وِس  مُ  انَ كَ  نْ إِ  هُ ل  كُ  َق تَ عَ  د  بْ عَ  نْ مِ 

                                                 

يخ: )التَّاسع عرش( فيبدو أنَّه ذهل عنه ( 1)  حفظه اهل تعاىل.-مل يذكر الشَّ
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  تَ ِف  رِ ب  َد ـمُ الْ  عُ يْ بَ  ح  ِص يَ ، وَ ِث لُ الث   نَ مِ  ََبُ تَ عْ يُ  ،يٌ بِ ْد تَ 
  يَ هِ فَ  ل  َج  أَ َل إِ  ل  َم بِ  هِ ِس فْ نَ لِ  هُ َد بْ د عَ يِّ الس   اعَ بَ  نْ إِ ، وَ يهِ الِ

 ةٌ ب  َح تَ ْس مُ  ةٌ ابَ تَ كِ

ُ بَ تَ ا يَ مَ  اهَ دِ يِّ َس  نْ مِ  ةُ مَ اْلَ  ِت َد لَ وَ  نْ إِ ا، وَ ق  رِ  ادَ عَ  زَ َج عَ  نْ إِ ، وَ اءِ دَ اْلَ بِ  ُق تُ عْ يَ ، وَ ْيٌ َخ  يهِ فِ  مَ لِ عُ  نْ مَ ـلِ    ني 
 انِ َس نْ اْلِ  ُق لْ َخ  يهِ فِ

 لَ وَ  م  أُ  َك لِ َذ بِ  هُ لَ  ْت ارَ َص 
 وْ مَ بِ  ُق تُ عْ تَ  د 

 .ا(هَ عُ يْ بَ  وزُ  جَيُ َل وَ  ،هِ تِ

 

عن مالكيها، فذكر  ل األمواُل ق  ن  ة إخراج األموال عن مالكيها، يعني كيف تُ يَّ م عن كيفيخ اآلن يتكلَّ بدأ الشَّ 

 من طريقني:  ل بواحدٍ ق  ن  هذ ه األموال تُ  أنَّ 

 .ا بمعاوضةٍ إمَّ  -1

 .أو بغري معاوضةٍ  -2

 ونحوها.  ،مل  والسَّ  ،واإلجارة ،كالبيع ؛قد سبق اإلشارة لبعضها ،«عقود املعاوضات» :ىمَّ س  واملعاوضة تُ 

ِط ِعَوض  )قال:   اهلبة نوعان: ،(َوُهَو اْلَبْيُع، َواْلـِهَبُة بَِّشْ

 .عاتب  من عقود التَّ  اع، فإهنَّ ب  قصد التَّ ب ؛بغري عوضٍ  إن كانت هبةً  -1

 .فتكون حكمها حكم البيع هُ ى ل  د  ه  مُ ـل  ا اأّي   ]تثيبني[وإن كانت اهلبة بقصد أن  -2

 وَ  ِِضَ رَ  نْ إِ  ،عٌ يْ بَ  يَ هِ فَ  اِب وَ الث   دِ ْص قَ بِ  ة  بَ هِ  َب هَ وَ  نْ مَ »: قال  عمر   أنَّ  «أاملوطَّ »يف  وقد صحَّ 
 ،«اهَ د  رَ  ل  إِ

 جيوز ّل ع،ب  التَّ  هبة كانت لو لكن ،جوعالر   لك جاز ك  ب  ثم يُ  مل فإن عليها، كيثيب   لكي هبةً  لشخصٍ  وهبت   فإن

 . جوعالر   زجيو وابالثَّ  بقصد اهلبة لكن ،يصح   وّل مرُ حي    م،رُ وحي    جوعالر  

 واب؟ وما هي عالمة الثَّ 

 .واببقصد الثَّ  ن  و  د  ام ُّي  وإنَّ  ،ًعاتب   ن  و  د  ّل ُّي   -أمراء وغريهم-ف، فغالًبا كبار القوم ر  قالوا: العُ 

ذي يبيع املساويك، هل الَّ  ن  بعد اخلروج من املسجد، وأعطاك مسواًكا مم  إذا جاءك شخص  دائاًم ولذلك 

 ؟واببقصد الثَّ  ا هبة  ، أم أهنَّ عٍ تب   ةُ هذ ه هديَّ 

 :وينبني عل ذلكواب، بقصد الثَّ  هي يف احلقيقة هبة  

ل:[ اّل أريدها، أ :قولأن ت ّل، ّل أريدها، لك احلق   :أن تقول ه جيوز لك من غري كراهةٍ أنَّ  ]األمر األوَّ  مَّ

 .ع فاألفضل لك أن تقبلهاب  اهلبة بقصد التَّ 

 املسواك. ]تعطيه ريالني ثمن[لزمك أن تدفع ثمنها، ه يأنَّ  اين:األمر الثَّ 

أن  ، فهو له احلق  من قيمتها جاز له أن يقول: أرجعها ّل، كام قال عمرُ  إذا أعطيته أقلَّ  الث:األمر الثَّ 

 .  عمر  يث دمن ح «أاملوطَّ »ها، كام يف يرجع  



46 

 

 .باأللفاظ فهي بيع   ةيست العبول دالعبة باملقاص واب، ألنَّ إًذا هذ ه اهلبة بقصد الثَّ 

  :وذكر منها أقساًما منها ،تي تكون بغري عوضٍ وهي الَّ  ،عاتب  عقود التَّ  :اينوع الثَّ النَّ 

َكاةُ )قال:   دقة.عات واهلبات، ويف حكمها الصَّ ب  من أنواع التَّ  وهي نوع   ،(الز 

ة  ِمْن ُكلِّ َكافِر  َأَقاَم ََّتْ )ذ خ  ؤ  واجلزية تُ (، اْلـِجْزَيةُ )قال: و وتسقط  ،ي  نم غ   كافرٍ  ذ من كل  خ  ؤ  فتُ  ،(َت َأْيِدينَا ِذم 

غري والكبري ذ من الصَّ خ  ؤ  حيح من قول أهل العلم، وتُ ف عن الفقري عىل الصَّ فَّ إن كان فقرًيا، أو خُت   ،عن الفقري

 سلمني.عند امل ، يعنيمقابل البقاء يف بلدٍ  ؛ذ منهم بغري عوضٍ خ  ؤ  كر واألنثى، وتُ ، والذَّ سواءً 

 يَّ ا عىل ذر  كان وقًفا أهلي   ف عليهم، سواءً واًنا للوقع بمنفعة ماله جمَّ فالواقف تبَّ  ؛(اْلَوْقُف )وقال: 
، أو هم تم

م ق  و    ا عىل مصالح املسلمني.ي  ًفا خري 

ِز الت  )ف الوقف فقال: وعرَّ 
بِيُس اْلَْصِل، َوَتْسبِيُل اْلـَمنَْفَعِة، ِمْن ُكلِّ َجائِ يح  ُهَو ََّتْ ، بَِلْفظ  َصِ ِف، ِف بِرٍّ َّص 

بِيُس اْلَْصلِ )الوقف  إنَّ  أحكام الوقف، فقال: أهمَّ  ةلماجل  هذكر يف هذ ،(َأْو كِنَاَية   أي عدم بيعه، األصل ّل ، (ُهَو ََّتْ

 ب.ه  واع وّل يُ ب  يُ 

 يمكن بقاء أصله، وأمَّ الوقف إّلَّ  ه ّل يصح  وبناًء عىل ذلك فإنَّ 
ٍ
 ي   باستهالك ع  إّلَّ  هع بف  ت  ن  يُ ّل ما ا  لّشء

 ،هم نم

 .هُ وقفُ  ه ّل يصح  فإنَّ 

 احة.فَّ قال: أريد أن أوقف الت   رجاًل  احة، لو أنَّ فَّ الت   :مثل

ف، لكن بيت، وق  ا وّل تُ هبم   ُق دَّ ص  ت  يُ  بأكلها، فهي إّلَّ  اع هبف  ت  ه ّل ُين  ألنَّ  ؛احةً تفَّ  ف  وقم تُ أن  نقول: ما يصح  

 م  يُ نحو ذلك ارة، عصا، سيَّ 
 .اه  ن وقفُ كم

بِيُس اْلَْصِل، َوَتْسبِيُل اْلـَمنَْفَعةِ ) يف  ُف ص   ، أي تُ ةً ل  بَّ س  مُ  -ة أو منفعة العنيالغلَّ -أي أن تكون املنفعة ، (ََّتْ

ِف )، بم  أبواب ال   ِز الت َّص 
 .ة األداءكامل أهليَّ  ،فص   التَّ  من كامل إّلَّ  عات ّل تصح  ب  والتَّ  ،ع  ه تب  ألنَّ  (؛ِمْن ُكلِّ َجائِ

()، مٍ ليس يف أمٍر حمرَّ  ،بر   أن تكون يف مصفم  بدَّ  يعني ّل، (ِف بِرٍّ ) يح  َأْو كِنَاَية  أن  بدَّ  يعني ّل بَِلْفظ  َصِ

 .بلفٍظ بمعنى الوقف ح بالوقف، أونص  

 ذهب.وهو من مفردات امل ،الوقف بالفعل ه يصح  أنَّ  :واملذهب

 .مولو مل يتكلَّ  ا،ه يكون وقفً الة فيه، فإنَّ اس بالصَّ للنَّ  ن  ذم وأ   ،وجعل فيه حمراًبا ،افمن بنى مسجدً 

زيد عىل كالم ن، ولذلك ]...[الفعل، وجيعله ب فع فيه الوقوهذ ه مفردات املذهب، املذهب يتوسَّ 

  .(أو بالفعل)ف: املصن  

َر إِ )قال:  َ ابُِع: اْلُعّْشُ ِمْن ُكلِّ َكافِر  اجت   عشري، ما معناها؟هذ ه مسألة التَّ  ،(َليْنَاالر 
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م ه جيوز تعشري ه، أي أخذ عُ إىل بالد املسلمني، فإنَّ  ةٍ أتى ببضاع ن  م   أنَّ  :عشري معنا هالتَّ  ذي معه، قيمة الَّ  رش 

 د  ، عندما تُ «اجلامرك»، هو «اجلامرك» ـى عندنا اآلن بمَّ س  ذي يُ عشري هو الَّ والتَّ 
أخذ جزًءا ك تل شيًئا لبالدك فإنَّ خم

 .منه

 ؟لكافر فقط أم عىل الكافر واملسلمعىل اعشري هل جيوز والتَّ 

غري  نيك ، وملواحدةً  مان كان بلدةً اإلسالم يف ذلك الزَّ  للكافر فقط، اعتبوا أنَّ  :ذين قالواالفقهاء الَّ 

 .بالدهم (1)[غري]املسلمني يف 

 ؛إىل بالد املسلمني ر  من اجتَّ   عشري لكل  ه جيوز التَّ نَّ إ :منيوقد ثبت عن الفقهاء املتقد  -اين ولذلك القول الثَّ 

 .كان مسلاًم أو غري مسلمٍ  سواءً 

وجيوز أن ترتك  ،رش  ع  ك تُ بالد املسلمني، جيوز، جيوز أنَّ إىل  ر  جت   أ   ن  م   ، لكل  جائز   اعشري مطلقً ولذلك التَّ 

 األمر.   هو وّل  رش  ع  ذي يُ عشري، والَّ التَّ 

، َوُموَص )ـع، فب  وهو التَّ  (اِمُس: اْلَوِصي ةُ اْلـَخ )قال:  ِف، َوِهَي ُمْشَتِمَلٌة َعَل: َوِصَية  َتِصح  ِمْن َجاِئِز الت َّص 

 (.بِِه، َوُموَص َلُه، َوُموَص إَِلْيهِ 

  له واملوص  واملوص   به، ة واملوص  ق بالوصيَّ تتعلَّ  ني، فيها أحكام  دمي  آلعات لب  فات التَّ ص  ة من التَّ الوصيَّ 

 إليه.

 . رث  لث ملن له وابالث   ة  بَّ ح  ت  س  ة مُ فالوصيَّ 

 :ة تكون مخسة أشياءالوصي   ة لنعلم أن  قبل أن نبدأ بالوصي  

ل:[ الة، الة، وحفظ الصَّ بالصَّ  فيكتب ألبنائه نصيحةً  ، هُ أبناء   املرءُ  بأن ينصح  ؛ نصيحة   ة  وصيَّ  ]النَّوع األوَّ

 .ينإن كان هو األب، والعناية بصلة رمحه، والعناية بأمور الد   ،مهم م  أُ  بم  وحيد، والعناية بم التَّ بوالعناية 

، موجودة  ّلبنه ته وصيَّ  ابن اجلوزي   :إىل اآلن، منهم من أهل العلم وصاياهم حمفوظة   ولذلك كان كثري  

يكتبون ألبنائهم وصايا  ،كانوا يعنون بالوصايا أهل العلم ؛ ألنَّ ومطبوعة   ،إىل اآلن موجودة   امة  د  ة ابن قُ ووصيَّ 

 صيحة.النَّ  نىمعبة ل وهو الوصيَّ ، هذا هو األمر األوَّ ]...[

 ملاذا؟ ؛وهذ ه واجبة  ؛ يونة بام عليه من الد  : الوصيَّ ةاين من الوصيَّ وع الثَّ النَّ 

                                                 

واب حذفها.( 1)  لعلَّ الصَّ



48 

 

، وفالنٍ  ،وفالنٍ  ،ولفالنٍ  ،لفالنٍ  ن  ي  د   لَّ ع أنَّ  :تهذي عليه، فيكتب يف وصي  ن الَّ ي  بالدَّ  مرهون   إنسانٍ  كلَّ  ألنَّ 

، نة  ائن وليست معه بي  ام يأيت الدَّ ء، وربَّ ام أبناو ه جيهلون هذا الّشَّ يون ربَّ ذي ّل يكتب ما عليه من الد  خص الَّ الشَّ 

 ة. الوصيَّ يف تي عليك، وهذ ه داخلة  يون الَّ جيب عليك أن تكتب الد   ك  تم ة املدين، فإبراًء لذمَّ فتبقى يف ذمَّ 

عند آخرين، فيموت فتضيع  اس يكون له أموال  من النَّ  كثري   ،حقوٍق أن تكتب ما لك من  الث:وع الثَّ النَّ 

يف  ، وّل أرض  مال   ، وّل يف املكان الفالين  ماًّل  أوّلدك، تقول: أنا أطلب من فالنٍ  عىل أوّلد ه، فمن باب حفظ حق  

تفع هبا من بعد ه، نلي ؛وغري منقولةٍ  ه يكتب ماله من أمواٍل منقولةٍ ئأبنا حق  ال يضيع وهكذا. فلكي ،املكان الفالين  

 هذا من اإلحسان ألبنائه.

 دَّ ص  ت  ع هو أن ي  ب  ة التَّ ووصيَّ ، عب  ة التَّ هو وصيَّ  :ةابع من الوصيَّ وع الرَّ النَّ 
ٍ
م عنه بعد من ماله، سنتكلَّ  ق بجزء

 .دونلث فام ا يف الث  ، وأهنَّ قليلٍ 

م عىل القُ  وهو أن يوص   ؛اإليصاء وع اخلامس:النَّ    صَّ
 نَّ إ :شاء، فيقول ن  أبنائه يف حفظ ماهلم، ُيتار م   ن  مم

ا ؛فص   لكامل التَّ  ،ةلألهليَّ  ينأو فاقد ،من كان دون البلوغ- من أوّلدي صَّ القُ  فيقول:  -أو جنونٍ  ،سفهٍ ل إمَّ

 .، قد ُيتار أحد أبنائهاعليهم، قد ُيتار غريبً  الوّلَّ  أن يكون هو -اجد   اولو غريبً -فالًنا  ُت وكلَّ 

وقد  ،، وقد يكون قريًباغري مسلمٍ ول ، وقد يوص إىل مسلمٍ وقد يوص إىل امرأةٍ  ،إىل رجلٍ  وجيوز أن يوص  

، باألب دون األخ، األخ ّل يوص بتزويج أخواته ة  يف تزويج البنات، وهذ ه خاصَّ  اءً يصا، وقد يكون إيكون أجنبي  

 .ألبناء، واإلخوةوعىل ا ،يف تزويج البنات عىل اجلد   م الوص  ، فيقدَّ ذي يوصم ام األب فقط هو الَّ وإنَّ 

ام ّل إخوانه هو أو أبناء ه ربَّ  يعلم أنَّ ف، بناٍت  خُس  ،أربع ،من البنات، ثالث جمموعة   -مثاًل –عند ه  شخص  

، فالن    تزوجيهنَّ ذي يتوىلَّ الَّ  ء وهكذا، فيقول: أوص أنَّ ف  وج الكُ من البحث عن الزَّ  هنَّ يعطون هؤّلء البنات حقَّ 

 جها الوّل  ، يزو  ، وأخوها موجود  ك فالنةً زوجتُ  :ج يقولوذي يأيت للزَّ ، فهو الَّ اوقد يكون أجنبي   ا،قد يكون قريبً 

 .األب وص  

لكن له  ، إىل أجنبي  األخ، فقد يوصم  ثمَّ  ،اّلبن ثمَّ  ،اجلد   ثمَّ  ،هوصي   ثمَّ  ،األب :: األولياءونولذلك يقول

 :رشطان

 .أن يكون مسلاًم ّل بدَّ  :لط األوَّ الرشَّ 

له عىل  ، ّل وّلية  لو كان غري مسلمٍ  -ي هو األبذالَّ - الوّل   أصاًل  ألنَّ  ؛أن يكون ذكًرا :اينط الثَّ والرشَّ 

 كور دون اإلناث. بالذ   ة  ام هي خاصَّ بنته، والوّلية إنَّ 

 :يخعىل كالم الشَّ  عةٍ بَ نمر  
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: ث اديحل ؛ّل شكَّ و ة  ة مستحبَّ الوصيَّ ، (َفاْلَوِصي ُة ُمْسَتَحب ٌة بِالث ُلِث لِـَمْن َلُه َواِرٌث )قال:  َما َحق  »بن عمر 

 إِل  َوَوِصي ُتُه َمْكُتوَبٌة ِعنَْد َرْأِسهِ 
 .«اْمِرئ  ُمْسلِم  َيبِيُت َثَلَث َلَيال 

سول يدل  عّل وهذا  ، مل ىل الوجوب؛ ألنَّ الرَّ  ليس هأنَّ  عىل فدلَّ  ،مل يوصم  نفسه عمر   وابن يوصم

 .ب  ح  ت  س  مُ  اموإنَّ  ،واجًبا

 أبو بَّ ح  ت  اس  ى حتَّ  ؛لثعن الث   ص  قُ ن  أن ي   ب  ح  ت  املس   اموإنَّ  ث،لُ الث   ليس ،ّلنقول:  لث؟الث   هو هل ب  ح  املست  

ديق  بكرٍ   .عبُ الر   الص 

 .ع أو أقل  بُ الر   ؛ثلُ عن الث   ص  قُ ن  أن ي   بَّ ح  ت  املس   نَّ إ : لك الفقهاء أخذوا بقول أيب بكرٍ ولذ

فاألفضل أن  ائز،ام هو اجله ليس هو األفضل، وإنَّ عىل أنَّ  ا يدل  مَّ  ،«يٌ ثِ كَ  ُث لُ الث  وَ  ،ُث لُ الث  »قال:   بي  والنَّ 

 .لثص عن الث  قُ ن  ي  

ماّل )حيح، فيقول: ه عىل الصَّ بامله كل   من ّل وارث له جيوز له أن يوص  ، (ـَمْن َل َواِرَث َلهُ َوبَِأْكَثَر لِ )قال: 

 . (بم  ال   : )ألبواب، أو(ه لفالنٍ كل  

يف  ذ  ف  من إذهنم، ولو أجاز بعضهم دون بعٍض ن   بدَّ  ّل ،(َل َتِصح  بَِأْكَثَر ِمَن الث ُلِث إِل  بِإَِجاَزِة اْلَوَرَثةِ )أَ قال: 

 ،صف، فأوص بنصف مالهواألخ له الن   ،صف للبنت، الن  وأخ   بنت   :أجاز بحسابه، يعني عند ه وارثان ن  نصيب م  

 ]نفذت الوصيَّة يف[ به أخو ه وبنته، فإن مل يأذناأن يأذن  بدَّ  ّل -دسالس  هو و-لث لث، ما زاد عن الث  ذ يف الث  فُ ن  ي  

دس- ]زادبنصف ما  ذ  ف  ها ن  ث، فإن أذن أحدُ لُ الث   اين يأذن به صف الثَّ والن   [-يأذن بنصفه الَّذي هو نصيبه وهو الس 

 .اآلخر

 منا عنه.تكلَّ  ،(َواْلـُموَص بِِه: اْلـَمُل )قال: 

ِف ) ِز الت َّص 
يف يصاء اإلون بام يكومنا عنه، تكلَّ ، (َواْلـُموَص َلُه: ُكل  َمْن َيْملُِك، َواْلـُموَص إَِلْيِه: ُكل  َجائِ

 ويف الوّلية. ،زويجويف التَّ  ،املال

بعض الفقهاء يف املعامالت، والبعض يذكر ه   ه، وهو العتق، والعتق يذكرنختم به الباب بهاألمر األخري و

 .العتق من النارب لفاوُ من باب التَّ ملاذا؟ وجيعلونه آخر الكتب،  ،عقًدا منفصاًل 

ق جماًنا، وقد يكون بامٍل وهو العت ،ًعابعض صور ه يكون تب   ألنَّ  ؟«معاملتباب » [من ]وملاذا جيعلونه

 ر. كاملدبَّ  ؛ةالوصيَّ  أنواع نم نوًعابة ونحوها، وقد يكون تكاملكا

يح  َوكِنَاَية  )قال:  [ األفضل أّلَّ  ،(اْلِعْتُق، ُيَسن  لِـَمْن َلُه َكْسٌب بَِلْفظ  َصِ ق  أيَّ
تم ع   ت  س  ي   ن  م   إنَّامو ،أحدٍ  ]ي 

يع طم

 إليه. من بابم اإلحسان ،ق عليهف  ن  يُ  األفضل أن يبقى لكي  ف كبرًيا أو أخرق   [دبالع]فإن كان  ،أن يكسب
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يح  َوكِنَاَية  )  .ةالكنائيَّ  ظالف، أو نحو ذلك من األ(كأعتقتُ )قوله: ك ،(بَِلْفظ  َصِ

ُْصُل بَِقْول  ) َُ  ع  ه ي  ه، فإنَّ أو ابن   ،أبا ه ك  ل  م   ن  م  ف  ، (م  َوِمْلِك َرِحم  َُمَر  )ظ، لف  يعني حيصل بالتَّ ، (َو
 ق عليه. تم

ا)قال:  ُه إِْن َكاَن ُموِس  ا َلُه ِمْن َعْبد  َعَتَق ُكل  ك  اية، (َوَمْن َأْعَتَق ِشْ  َ ا)، من باب ال   (.َوَما َأْعَتَق إِْن َكاَن ُمْعِس 

 ما معنى هذا الكالم؟

ها ، فأعتق أحدُ فهوهذا يملك نص ،بعيض، هذا يملك نصفهاب التَّ من ب ،عبًدا ملًكا بني اثنني لو أنَّ 

ا-قادًرا  نالعتق عىل الباقي، فيجب عليه أن يدفع قيمة الباقي لرشيكه، فإن مل يكُ  ىرسه، نصيب   ًَ  -بأن كان مع

ر  العبد باملساعاةاين أُ صف الثَّ صف فقط، والن  عتق هذا الن  
تي يكون من ام الَّ يعني أن يسعى ويكتسب، يف األيَّ  ؛مم

يسعى لكي  ،ر باملساعاةم  ؤ  يُ ويوم يعمل ملن ملك نصفه، ف   ،املهايأة، املهايأة ما هي؟ يوم يكون يعمل لنفسه ]باب[

 عه اآلخر. بضيكتسب مال، لكي يدفع قيمته ملن ملك 

ا إَِل وَ )ك اآلن، أعتقتُ  ،العتق حاّل   يصح  أي و (،َوَيِصح  َحال  )قال:  ق   -كام سيأيت- رمثل املدبَّ ، (ْقت  َوُمَعل 

 .فر(قدم املسا) :، أو(إن دخل فالن  ) :، أو(شهر رمضان جاءإن  عتقت  ) :لوأو يق

َق )  ]صورة[، (ُيْعتَََبُ ِمَن الث ُلِث )احلياة،  رم بُ يعني ُجعمل  يف دُ ، (بِاْلـَمْوِت َفُهَو َتْدبِيٌ ) أي العتق، (َفإِْن ُعلِّ

ُ ت  ع  يُ و ،(رٍ بُ دُ  ن  ع   د  ب  ع  ا ال  ذ  ه   ُت ق  ت  ع  أ  ) :أو (ُت ر  بَّ د  )دبري أن يقول: التَّ  إذا ) ل:ه يقوث، كأنَّ لُ داخل يف الث   ،ةمن الوصيَّ  ب 

 (.ثلُ ه من الث  فإنَّ  ت  مم 

ِر ِف َتالِيهِ )قال:   .قبل وفاة صاحبه ه يصح  أنَّ  :واملقصود (،َوَيِصح  َبْيُع اْلـُمَدب 

هذ ه من العقود الغريبة، وهو أن يبيع (، يِّد َعبَْدُه لِنَْفِسِه بَِمل  إَِل َأَجل  َفِهَي كَِتاَبةٌ َوإِْن َباَع الس  )يقول: 

، واذهب ك(ايَّ إم  ك  تُ ع  بم )، فيقول: هم سم عىل نف   العبد   شخُص  يف عقد الكتابة، فيبيع الَّ إّلَّ  ]...[ خص عىل نفسه،الشَّ 

 به. كفس  ن ك  ذي بعتُ واعمل، وائتني هبذا املبلغ الَّ 

 :لذلك فيه معنى ملصلحته، بدل أن يعتق جماًنا يقولويكون وّلو ه ملن كاتبه،  ب  املكات   عتقطبًعا إذا 

 .ب  ح  ت  س  ، فهذا مُ (وأنت حر   اذهب وائتني باملبلغ الفالين  )

فإن بقي  ،كامل األداءب، ويعتق سابأي القدرة عىل اّلكت ،(ُمْسَتَحب ٌة لِـَمْن ُعلَِم فِيِه َخْيٌ  ...َفِهَي )قال: 

 قمن ا. ه يبقىفإنَّ  درهم  

 ص    هُ ز  جَّ أي مل يستطع الوفاء، أو ع   (،َوإِْن َعَجزَ )قال: 
]الكتابة أن  ، أي مالكه، قال: خالص ّل أريدهُ بُ احم

] ا)، تتمَّ  (.َعاَد ِرق 
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ُ فِيِه َخْلُق ا)قال:   َتْعتُُق بَِمْوتِِه، َوَل َوإِْن َوَلَدِت اْلََمُة ِمْن َسيِِّدَها َما َيتََبني 
ْنَساِن َصاَرْت َلُه بَِذلَِك ُأم  َوَلد  ْلِ

 .جَيُوُز َبْيُعَها(

ى: هذ ه مَّ ََّ ، الشَّ «الولد مسألة أم  » املسألة ُتس  َّ معنى ت   ماى، خص إذا ت  ى؟َ 

َ   هذ ه ا، ه  ئ  فوطم  ،ةً م  ه اشرتى أ  أي أنَّ   منها: ؛ق هبا أحكام  ة يتعلَّ يَّ ال

َ    أنَّ  كر، ذكًرا أو أنثى، ليس املقصود بالولد الذَّ  ، ولد«ولدٍ  أمَّ » :ت  ي  م  ة إذا ولدت ولًدا، ُس يَّ هذ ه ال

 .ا، وحيرم هبتها، وتعتق عند وفاته، فيحرم بيعه«ولدٍ  أمَّ » :ت  ي  م  ُس 

لولد، فأصبحت ل لكاألب انتقل امل ]مات[، فإذا ا، فيكون للولد شبه امللك فيهاا أنجبت ولدً ملاذا؟ ألهنَّ 

 الوفاة. بعدوتعتق  ،بوه  وّل تُ  ،اعالولد ّل ُتب   . فأم  ]...[ ملًكا للولد فتعتق، هذا من حيث التعريف، وإّلَّ 

 .فيه اخللقة ت، إذا استبان«ولدٍ  أمَّ » :ىمَّ س  تُ  االولد هذا إذا مات فإهنَّ  نَّ إالفقهاء يقولون:  لكنَّ 

، فتكون ان يومً ومن له ثامنالولد  أم  ولدت عند متام ثامنني يوًما، فإذا  ستبانة اخللقة تكونا وعند الفقهاء أنَّ 

  . ه احلالة حيرم بيعها وهبتهاه يف هذاخللقة، فإنَّ ]فيه[  استبانت

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد
 

 


